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1% 77 ₪ 
 ביד יל
 גוווטטונרא הרש ירדו ןשרוק ל ד ד

 תויוליננפ
 םלועה תריקח'ל
 דעצירחא-דעצ

 םווג

 ו\!6 ₪050"

 וודוו טטירכ ןאזוז

 ןילבווד רטיפו

 תויולינונ תורשע לובנם
 תא וקיסנויש הויתריצו

 הזנָוש ךשמב םבודלי <

 דוחלל םידלול עייסח

 םונצגו תא אטבל
 עושעש ידב ךות

 תואמרגל םיאתמ

 עוטניקחר צשוחנסיאב

 |4 דע 8 יושלונב חירלי ₪

| 
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 םססקימ

 4 סונייקואל רבעמ תושדח ₪
 6 4% | הרר 7 םיקחשַמה דעצמ 6 ₪
 7 16₪4מא - הנקתהו הלעפה תוארוה ₪
 : | תמלוצמ הריקח ;0 8

10 | 57 10% 6 8 
 12 5 457 םא5 סע סאזסא זז 6 ₪
 ה % | םיפיט :ת6 8
 6 6000857 ספ דפ אפי ואסאז.ק :ם6 ₪
 7 - תטאפ6אשפ ןז 6 8
 8 | ₪ דידי. 151.8 6 ₪
 9 1% 50 גם 4554017 :ק0 ₪8
 20 < 55 םיקילדַמה םיניבמוזה :ת6 ₪
 ו יג ל < 0 7 7 816 אפס אסא ;6 ₪
 2 | 1א6050806.3 + תושדח :טנרטניא ₪
 ב ל ו = 080 '96 :6 8
 2 ל | יוס 8 82405 008826 [8
 58 | . רטסופ ₪

 120 לד מ 5 דיוו ר'ד לש ונחלושמ 8 :
 2% א אפ פאצ סא דצמ אוזכוא הע :6 8 ס זז ז!6וה ו

 4 0 תודמול * חחח
 36- - 57 7 "8ת1פפא-אואגא :0 ₪ <. [[27 1. זמ

 8 םי-א!טפ :טנרטניא ₪
 40 | אד אטאדמהא :ק6 ₪
 41- | = .1:םאַז דצטאסתא 6 ₪
 2 | ייפ הל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ ₪
 +4 ו או5אפ :םידיקפת יקחשמ ₪

 47 7 7777 777 םיחיקפת יקזבמ :םידיקפת יקחשמ 8
 8 | | | תונמא השעמ :ק0 ם

 :םלצ * ביבר ילג :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * טיס יבוק :ךרוע * ףארצ יליל :תלהנמ |
 ,ץכ יזייד ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,ןייטשרבליז דוד ,טיס יבוק ,ט/ז2 ריד :םיפתתשמה * ביטגנ הלוהי |

 תימע ,יפספ ןב ,ינריא לאכימ ,גלפ רוא ,רמייהנפוא יסא ,ביבר ןרוא ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,בהל רידא
 . תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ היינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * .יסגול לאכימו ינולא-ןוסח
 : לנב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * תועקשה ןדרק תצובקמ ןוחרי ,ואז2. :ל"ומ *.מ"עב טספוא ינמוא :סופד *
 = :סקפ , 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב
7174" 
 חלשייש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תפרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 .רזחוי אל תכרעמל =

 ש/ קו /22% 0 290
 םכתא אצומ 64 ןויליגש הווקמ ינא

 האנהו החונמ לש המוציעב

 ,השביב ,םיב ,ריוואב תילאטוט
 לכבו םש ,הפ ,טנרטניאה יבחרמב
 .םוקמ
 ריכזהל זעא ,םתחכש ,הרקמב םא

 אל םאו ףלח לודג שפוח יצחש
 יאדכ ,ותוא לצנל םתקפסה
 ןמזה ןכש ,ןוויכב לועפל וליחתתש
 .הבורמ החונמל רצק
 םידרהל תיעבט הייטנ שי ץיקל
 םייטיאל ןמזה יגשומ תא ךופהלו
 הניא וזה המדְרתה תמגמ .רתוי
 םיקחשמה קוש לע םג תחסופ
 ונחבה ץיקה תארקל םִא ;ימלועה
 םיקחשמב קושה לש הפצה ךילהתב
 םרות עיגה תעכ ,םישדח םירצומבו
 עפשה םע דדומתהל םינוקה לש
 ליחתהל ,רתוי תוטושפ םילמבו
 ;תונקל
 קווישה תורבח ,הלהבל םוקמ ןיא
 קושל איצוהל וכישמי הקפההו
 ךא ,םיבוטו םישדח םיקחשמ
 רוזאב עיגהל היופצ האבה הפצהה
 זיוו תכרעמ ,ךכ וא ךכ .דלומה גח
 םכרובע תרקוסו רמשמה לע תדמוע
 ם:ירצומה ,םיקחשמה תא
 לכל תוניינעמה תויוחתפתההו
 .םוקמ לכבו הפוקת
 .ןיינעמ היהי ,חוטבש המ
 ,טיִס יבוק

 ושע רבכ םיאבה םי-/12-ה תרשע

 הלרגהב ופתתשה ךכו ,יונמ
 5וגז 116% תבובב וכזו תישדוחה
 הבובה .םטסיסיטלומ גאב תנתמ
 :םהיתבל חלשית

 ,ןויצל ןושארמ לאירא סנולפ
 תשע ,לאימרכמ לבפ םולבנזור

 יעור גרבנדלוג ,הננערמ תימולש

 ספ ,הפיחמ ןליא גרבנייטש ,רמועמ
 יש לפק ,ונוא תייוקמ דעלא
 רזלג ,הרדחמ .רוא איגש ,םיבהלמ
 ןולא רקוטו ודיגמ ץוביקמ ינוי
 .אבס רפכמ

 םיארוק תולאשל תובושת
 תועשה ןיב םייונמו
 .דבלרב 0
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 ִּש

 תוספדמה תינרצי ,םקפסמ תרבח
 תמלצמ תא העיצמ ,תידגאה
 תילטיגיד המלצמ - ק100006-ה
 תוינורטקלא תונומת הקיפמה
 תוכיאבו ,640א480 לש היצולוזרב
 תלגוסמ המלצמה .טיב 24 לש ההובג
 16 וא תוליגר תונומת 32 דע ןסחאל
 ןתינו ,ההובג תוכיאב תונומת
 תונומת 160 דע תלוביקה תא ביחרהל
 רבעמ .ןורכיז תבחרה תדיחי תרזעב
 ראשיהל תולוכי תונומתה ,ךכל
 אלל המימת הנש ךשמב המלצמב
 !תוללוס

 ק6 בשחמל תרבחתמ המלצמה

 תרוצב תונומתה תא וילא הריבעמו

 ד 6
 תא .[תוסזח6) יצבוק לש ירלופופו
 תספדמ לכב סיפדהל ןתינ תונומתה
 תוארנ ןהו - תינועבצ ויד תקרזה
 .אלפנ

 ו
 .ב"הראב

 ות

 ִּש

 יו | יו
 ןתינה 10.4" לדוגב חוטש 04
 גצה .ריק וא עורז יבג לע הנקתהל
 םימושייל רקיעב םיאתמ שידחה

 ו
 ח"ש 5,000-כ ,לוז וניא יסיסבה
 .ל"וחב

 ךטזטס6חוט

 ִּצ

 יביכר תינרצי ,אותקבוסח תרבח

 תא ףוס לכ ףוס העיצמ ,ןורכיזה

 486 ילעבל יתימאה ןורתפה

 םויטנפה רחא ץורימהמ ושאייתהש

 500-מ תוחפ תרומת .םיצרהגמהו

 הסרג שכור התא ,(ל"וחב) ח"ש

 ססובמה םויטנפ דבעמ לש תדחוימ

 4% תרבח לש היגולונכט לע

 םיבוט ,1ח16| ימאות םידבעמ תינרצי)

 כ

 יעוציב לעב בשחמל 486 בשחמ

 .םיהובג תוריהמ
 .הווש ,ייתובר

4 ₪ 
 ו". 5

0 03 
 ִּש

 תירלולסה תרושקתה תכרעמ

 תוחיש רקיעב הריבעמ תימלועה
 הרובעתהמ 5% קר ,השעמלו - ןופלט
 שי .םינותנו עדימ תרבעהל םילצונמ
 םיבשחמהש ךכמ עבונ רבדהש חינהל
 .ידמל םימשוגמ ןיידע םיאשינה

 רישכמ החתיפ אסאוג תרבח

 400-כ לקושו ןובשחמ ומכ הארנ)
 ןופאלפ ןיעמ וכותב ללוכה ,(םרג
 ךתוא רבחמ רותפכ תציחלבש
 .[1חו!6תו6(-

 תרבעה רשפאמ %0%8 0
 ןמוי ,ינורטקלא ראוד ,םיסקפ
 םג שמשמו םינופלט רפס ,ינורטקלא
 רשק ילב תובותכ תועדוה תלבקל
 .תרושקתל

| 
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 יאש. מגצמ מכ

 ,הז בלשב הינמרגב וריחמ
 .הנוק יתייה ינא וליפא .ח"ש 7,000-כ

 א
 יש

 ,[יסווש 'ששההס|!סעושא תרבח

 - המודמה תואיצמה תדסק תינרצי
 שירח קיטסיו'ג קושל האיצוה ,צזיא

 ו יל ו
 מ יי יי

 דיה קרפ תזזה ידי לע תעצבתמ
 םירותפכ 3 וילע שיו ,יוצרה ןוויכל

 תחיתפ ,תוברק ,יריל םישמשמה
 יי

 .ח"ש

 יגזוס !ווטוזוטסז
 ּש

 תינרצי ,0צ8ה660 (נזגצוא תרבח

 ו 1 יי יויו ויה

 ילטיגיד םיקיטסיו'ג לצפמ קושל
 םיקיטסיו'ג 4 דע רבחל רשפאמה

 ןאכ םג ילואו | סוניק

 המכ םע תינמז וב קחשלו ,י6 בשחמל
 םע בטיה לעופ שדחה לצפמה .םירבח
 תטישב םילעופה םיקחשמ
 ךא ,(ו/וחטסוע< 95 תחת) ןכוזטסוזהקטו

 םימאתומה םיקחשמ םע לעופ וניא
 .הטמו 0005 6,0-ל

 ב רוב
 ִּש

 הלצינ ,תינקירמא הרבח
 שומיש הב םישועש היגולונכט
 םילבוסה םירחא תומוקמבו םיסוטמב

 בשחמל רצומ החתיפו ,שער יעגפממ

6 
 !טקש רוציל :הרטמה
 תוינזואו הנטק הספוקב רבודמ

 שערה תא רכינ ןפואב תותיחפמה

 היגולונכט ידי לע הדובעה רדחב

 ,(ךופה "שער" תעמשה) תדחוימ
 לוקה סיטרכל רבחתהל תורשפאמו

 ןיידעו הקיסומ עומשל תנמ לע

 .ץוחבמ םישער עונמל
 .ח"ש 300-כ :ריחמה

 ו!ססט|ב =א6001וע6ש6 0

 ִּצ

 ירוחאמ דמוע הזה ץצופמה םשה

 ץוח לכה רבכ ול שיש להנמל רצומ

 ז .ןחלושל הידמיטלומ חטשממ

 להנמה ןחלוש לע חנומה חטשמ

 ,עגמל שיגרו חוטש ינועבצ גצ ללוכו

 יו
 ,ןבומכו ,בוט הארנ ,קילדמ הז

 ו



 רישי םויא הווהמ ,קיתווה
 תונגסמ הגספה לע

 חידמו ימלועה גורידה

 לא ואהא68 77 2 תא
 א080₪8 .4-ה םוקמה

 ספ אגד 8 אג

 תשולשב תוגוזב ספטמ

 םינורחאה םישדוחה

 12-ל 14 -ה םוקמהמ
 החלצה .10-ל | תעכו

 -ל | המשרנ | תפסונ

 חילצמ רשא ,תס6פפסאד

 תקיחד ,םילודגה תשולשב יוניש
 תרמצל תשגרמ הרזח ,םירכומ םיקחשמ
 לכ - םישדח םיקחשמ תובלתשהו גורידה
 םיקחשמה דעצמ לש ותלחנ ויה וליא
 | .ימלועה

 ךא ,ליבוהל ךישממ 61[ 12471085 2

 .םילודגה תשולש לע רבע ןיינעמ יוניש

 ,טאפ אשאמא 3 ץרופ 4-ה םוקמהמ

 - שלושמ גשיה גישמ דבלב םיישדוח ךותו

 ססאוא[גאס 6 60056 תא ףוקעל חילצמ

 הרבחה םש

 וו(? 055

 -סחשב=א

 ש/וחסוא

 ו לט

 וז םחקו הצ

 סחוסוא

 סז חס

 ג6הוצופוסא

 קחשמה םש

 6ן/וו ו? הדוסא 2

 םשא= אטא=ו 30

 ססווווגאס 8 6סאסטפה

 ו וון ו> גדוסא5 2

 0 וושהצש הםחוסמה 2 ו

 הדיריה תמגמ תא םולבל
 םתמועל .12-ה םוקמב בצייתמו (13-ל 8-מ)

 לא 10-ה םוקמהמ כגאא 0805 ,םידרוי
 .19-ה םוקמה לא /63-ו 13-ה םוקמה

 ,ואספאו|8-ל המשרנ ללכהמ תאצוי הצירפ
 17-ה םוקמל עיגה 3-ה היירישעהמ רשא
 רחאל 20-ל רזוח 51שטז. אד מא5 .דבוכמה

 .המישרל ץוחמ םילכסתמו םיכורא םישדוח

 תישילשה היירישעב תולגמ בשש ףסונ קחשמ
 68 גז. קגא2טא היגטרטסאה קחשמ אוה

 6 םאזט אאזסהקז 2 רזוח ,ותחדה רחאל
 אל ותמרב קחשמ יכ חיכומו ,םילודגה 20-ל

 סמ

 | | םםפ05אז2

 18 וואס 60 האסה 4

 םססו\ 2 /וחסוא

 שש (ץעיסהו כ

 וו ק055(3

 וצד םחק| גץ

 צום(ב|צ

 =. םזס0או6 5

 וו( ק3055

 סם

 דש 7

 שוצס56375

 \ווויצס 50/75

 סהוגוא

 ל

 | בג9 ב9: ווד 8 6

 פז 51 אז 5

 קס אה ו

 78 . צואה סטו האשה 3

 = תועובש =

 ו 6 (5)

 קב (6) למ

 --- ו ו ו -  ּ-'כ'י

 וחילצה אלש םיקחשמה .תולקב רתוומ

 תמישרב גרבתהלו המיסחה זוחא תא רובעל

 םיקיתו םיקחשמ אקווד םה םירשואמה

 רחאל ;הובגה גורידב תיסחי םירכומו

 מאמא ,17-ה םוקמב הכירד לש םיישדוח

 דרוי 601.0אַז2411ז0א !33-ה םוקמל חנוצ

 זץ 124710א-ו ,27-ל 19-מ םיבלש 8-כ

 .23-ל 18-מ תיסחי ןותמ ןפואב דרוי

 ןויליגב ונחוויד םהילע םישדח םיקחשמ

 6סאסט5ד סץ דפ אפוא ואסאנ.ס ומכ ,הז

 וחילצה | ,075) םז0 םפכ 801א6-ו (39)

 םע "תורכיה יבלשב" םיאצמנו גרבתהל
 ונחוויד םהילע םיקחשמ ,ךכל רבעמ .גורידה
 דש -ו 652 דפתא ג אסצ ג ומכ הנורחאל

 .הלודגה הצירפל תוכחל םיכישממ (55)

 :גורידל תבותכה

 סןס זס טסזוסחפ
 8/0 517138ז% 6

 3032 46 ורסווסזסההה

 דח6 את 5
 ןסןס ₪ א548\|.ח|

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל |

 הזז: .א548\| .ח|/--ןסןס

 =ר-- ו 000 09700300ז

 יחכונ גוריד םדוק גוריד =

₪ ₪3 )1( 

 ₪ רש
)2( 

)7( 

 "'סס-ה תעש" עצבמה םעפה !ואוו
 לבא ,ןימאהל השק .תושעל לידגה תמאב
 קחשמ ףרוצ ,הזה ןויליגה לש קתוע לכל
 ינפל קר .ואז 614 /מא - אלמה בשחמה
 הריקס וילע ונמסרפ ,רפסמ תונויליג
 לבקל לוכי ו/[2 ארוק לכ םויהו תינושאר
 הלמה תא :הרעה) ףסכ ןיא םניח - ותוא
 ,ףס-אכ אטבל שי הנורחאה הרושב ףסכ
 .(יאפוריא חרזמ/יזנכשא יוגיהב

 תכרעמ תושירד

 486/33 112 כא בשחמ
 רתוי וא 18\8 או
 הלעמו 18-05 0
 (םיצווכמ אל) 4018 םע חישק ןנוכ
 םייונפ
 04 וא 570 ךסמ סיטרכ
 הלופכ תוריהמ 6-80 ןנוכ
 יסיטרכ בורב ךמות :לוק סיטרכ
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 תדלקמ וא קיטסיו'ג ,רבכע :הטילש ₪9)
 םינקחש בר קחשמ ₪

 םינקחש 1-16 :(א1ז)] דזפ] ,גצממ)
 םדומב םינקחש 2 וא 1? תשרב
 והלעמו 9600 םז/ע)
 :ץלמומ
 םע 486 כא2 66112 /קואד'זא]
 8\ו8 תאו

 הנקחה

 תא סנכה ,קחשמה ןיקתהל ידפ 4
 ,םירוטילקתה ןנוכל קחשמה רוטילקת
 (סס-8א0א) םירוטילקתה ןנוכש אדוו
 כ: תשקה ידי לע ,ליעפה ןנוכה אוה
 תא תלמסמ ₪2 תואה רשאכ) םתוטז-]
 .(םירוטילקתה ןנוכ תוא

 תנכות .םהוטז ץחלו 1א5141.1; םושר 2
 לחת ט1684צפא לש הנקתהה
 ןנוכה תא רוחבל ךממ שקבתו לועפל
 ןיקתהל ןיינועמ היהת םהב היירפסהו

 ישקמ

 הלועפ

 3 הרצק ברח

 4 בכוכ |

 5 ברח

 ו ברק ןזרג

 ה ל וש

 שו וה קיהז ןזלג

 לי רו הוסיפה

 כ תנח |
 | קשנב שומיש

 0 הדחפהה |
 2 הליל תיאר <. |

 3 האפקה

 4 םסק יצח

 05 = תותלד תחיתפ

 6 הפועת

 7 שא רודכ ,

 אטום  8

 הרעפה

 ו

 1 נו שש

 תוארו
 הרעפה

 .קחשמה תא
 ךתוא סינכת הנכותה ,הנקתהה רחאל 3

 לכ .קחשמה תא תנקתה הב היירפסל
 שיקהל אוה תושעל ךילעש
 .=הוסז-ו שת גצ שא

 קחשמה תלעפה
 ₪05 5 תחת ליגרכ בשחמה תא לעפה 1

 .הלעמו
 ןגופל רוטילקתה תא סבכה 2

 .םירוטילקתה
 קחשמה תא תנקתה וב ןנוכה יכ אדו 3

 .ליעפה ןנוכה אוה
 אצמנ התא הב הציחמה תא הנש .4

 0 דא ם\עם געםא הציחמל
 (הנקתהה תנכות לש לדחמה תרירב)
 :תשקה ידי לע
 הציחלו סכ 6 דאג עטא
 .םתוסז לע

 .םתוסז-ו שח גצ םא שקה .5

 א 1--

 הלועפ

 םסק עוציב

 .הרהבה

 | הלעמל ץח המידק

 הטמל ץח הרוחא

 | - הלאמש ץח < הלאמש

 -הניטו ץת הנימי

 וו המער =

 שופיח/החיתפ
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 א הציפק

 גש שיכתל
 | -  אפסתצ הלעמל רשי

 | טז 5 הטמל רשי

 . הלעמל ץח + 60% | הלעמל ףועל

 .הלעמל ץח + 0 הטמל ףועל

 יוקיש תותשל

 יוקיש רוָחבל
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 ([(א) ץוק זכוסהו בוטר הליל

 םייוניע ,קשנ =;חמישמל אצוי
 הייח םחל םה ,תכלכולמ הקיטילופו

 הקתפרה .וזה ןויבה תלתפרה לש

 66213 יניצק תכרדהב החתופ רשא

 א יי 6 0 יו ב

 שאר היחש ,יפלוק יםאי?יו=-יסשארב

 תישונ=ןיבח "פויפה חור :.תורישה

 םג החפפ אל חותיפה תא הנייפאש

 כתשמ התא וב ,ומצע קחשמה לע
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 .יסורה אישנה םע וכבתסת לא .םיקסעל ליעוי ימינפ עדימ
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 בהל רידא :תאמ

 57 416% -ב 6 ל
 התא ,5זםתמ תיבמ .% 4

 תללוצ לע דקפמ
 תינקירמא תיניערג

 טעמכ לש םתדובע תא עצבמ השעמלו
 .םירחאה תווצה ישנא לכ

 תומישמ 11 הז קחשמב אוצמל ןתינ
 = , | | תולודג תויתמחלמ תוכרעמ 5 ,םינומיא
 | ו , | | | ו ךשמה קחשמו (ןפי דעו יסרפה ץרפמהמ)

 \ 1 ל יל
 םיליטה לכב ,ןבומכ ,תדיוצמ ךלש
 תונטק תופסותבו רתויב םימדקתמה

 חי | שאח
 /2-ל יתנו יונמ לע םותחל רתוי ךל יאדכ וישכע | י

 דו ו )ב ו 00
 !הל ברסל השקש העצה ךל עיצמ ,םידיקפתו הישוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה ו : | 0 ו - וי (קחשמב תומייקש תוניפסה לכ תא ללוכה
 .ברקב חילצתש תנמ לע

 \וז2 ןויליג תא שדוח ידמ לבקו ,(תונויליג 12) .ו/ז?-ל יתנש יונמ לע ויה דוע םותח ₪ = | ו ב
 , \ וו. .-- יושע ו תו

 6-01 יבג לע בשחמ קחשמ ףוריצב ,
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 וליפא) םינטקה םיטרפה יבגל רשפתמ
 יב

 לכ לע ןאכ אצמנ תללוצה תלועפב
 וניא לשמל ודפרוטה רוגיש - ויביכרמ
 תופצל ךילע .רותפכ תציחלב השענ
 | םוקמו גוס תא רתאל תנמ לע ראנוסב
 | ,ןויצה תודוקנ תא עובקל ,ביואה תללוצ

 | ] 4% | יי
 | == ו תועצמאב יפוסו קיודמ רותיא) "פזאס'
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 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 גיהנמ ןקחשה ,ןושארה קחשמב ומכ
 וילעשכ ,היסקלגב םיעזגה דחא לש
 אוה .בושיי תומוקמו םלג ירמוח שפחל
 ,יטקאלגה בחרמה תא רקוח ,יצ הנוב

 ו
 אל ללח רתויש המכב טולשל הסנמו
 .שוביכל ןכומה רכומ

 ש1:6זסקזס6 תיבמ ןושארה קחשמב
 לש חותיפו רקחמ אוצמל ונלוכי
 ,תואבצו תוינולוק לוהינ ,תויגולונכט
 ללח תונוסא ,םימוצע ללח תוברק
 םירז תוחוכו םינוש םיעזג ,םיימואתפ
 לוכי דוע המ .היסקלגה הבעמב םירתתסמה
 םיעזג .הברה דועש ,ררבתמ ?ןקחש שורדל
 ו יו ו ו יו
 קחשמ ,תויגולונכטו תוניפס רתוי ,ןקחשה
 .םיפסונ םירגתאו םיפתתשמ בר

 תיבמ השדחה הריציבואצמת דועו תאז

 וו ו ו ו

 .₪:וו6ז 60[ (כורסוו 11: [3ה6(0 ה /\תווזשב

 ה יו ויו

 תאלמ תירזכא היסקלגב יד אל וליאכ
 יי ל יי
 וסינכה קחשמה יתנכתמ ,(יח ךתוא לוכאל
 אל דואמ הצובק ,.\וווגוזוווא תא םג רופיסל
 .םיביוא לש תיטפמיס

 0 הטוו לש היסקלגה ינב ,רבעב םש יא
 ךא ,רחא דממל םיביואה עזג תא ושריג
 בלשב .הרזח םכרד תא םיממוז קר םה זאמ
 רותה תביבסב ךרעב ,קחשמב והשלכ
 לא עיגהל /מוגזוה8-ה וליחתי ,האמה
 דרטמ רדגב ויהי םה .הליחתב .היסקלגה
 ל ו יי כ כי
 אלל םלוכ תא ופיקתי ךכ רחא ,םינושה
 הווהיש לודג חוכל וכפהי טא טאו ,הנחבה
 .תויבכוכ ןיבה תוירפמיאה לכ לע םויא

 חילצת ,תומדקתמ תויגולונכט תרזעב
 ךות חצנלו רחאה דממל ברקה תא ריבעהל
 חותיפב וליעויש ,עדיו תויגולונכט תשיכר
 תא אוצמל רשפא ןאכ םג) ךלש הירפמיאה

 יי כ ו
 .("ןוירוא לש רמושה" לע רובגתש

 תופסותו םירופיש

 רכינ רופיש לח ךשמהה קחשמב
 תואלפנב תכמות איה תעכ - הקיפרגב
 קשנמהו הילע לכתסהל םיענ ,5/0-ה
 םינושה םינותנה תוגצמ .רתוי בוט הארנ
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 ו דוב

 ןיאו ,תונולח לש הרוצב תעכ תועיפומ
 יי יין יב יל
 ו יי
 ןמז ךוסחיש המ ,רבעבכ הראשנ הטילשה
 ..תוארוהה רפס חוציפב בר

 ,רתויב יתועמשמה ילוא אוהש רופישה
 רפסמ לש תורשפאה תפסוה וניה
 ךמות א1גו6ז 00[ (0זוסת 1[ .םינקחשה
 תשר רוביח ,םדומ רוביח ,ילאיריס רוביחב
 .םחה אסיכה תטישב קחשמו

 ,םיירוקמה םיעזגה תרשעל ףסונב
 ,0ס0!גמה :םישדח השולש דוע ופסונ
 הסנכוה ,תאז דבלמ .ך'זו!גזוגתפ-ו 6
 םינקחש .השקב יפ לע עזג תריציל תכרעמ
 יי ו יין
 ,תינושאר תיגולונכט המר ,תיעבט החימצ
 תונוכת רפסמ ףאו המיחלל םיסונוב
 .תויביסלופמיא וא לזמ ומכ תוידוחיי

 תוחפ הראשנ תיטמולפידה תכרעמה
 .םדוקה קחשמב התייהש יפכ רתוי וא

 םירחא םיעזג םע עגמב םיאבה םינקחש
 ,םהמ קחרתהל ,םתיא תירב תורכל םילוכי
 שי ,ךכל רבעמ .םהב םחליהל וא
 רחא ןקחשמ שורדל וא רתוול ךתורשפאב
 שיו תמיוסמ םיבכוכ תכרעמ לע הטילש
 תורשפא תרזעב .ענכיהל תורשפאה תא
 רבד) םירחאה לע ןיע חוקפל לכות לוגירה
 ,.יטקאלג רות לכב תונתשהל לוכיה
 לע םדקומ עדימ םינקחשל רוסמלו
 .תוקוחר תויגולונכט

 תוניפסה
 המישמ רדגב היה תוניפסה יצ חותיפ

 ד ו
 םיכירצ םניא ללחה יטילש ,תעכ .ירוקמה
 םיטרפל תוניפסה ןונכתב קסעתהל
 תויגולונכטש תורשפא הנשי ,תאז םוקמבו
 תשמח לא רשייה ופסוותי תושדחה רקחמה
 לש םיירוקמהו םיירקיעה םיגוסה
 םילוכי ךלש רוציה יספ םנמוא .תוניפסה
 לש םיגוס השימחב קר ךומתל תעכ
 רתוי ןיאש ךכב אוה יוציפה ךא ,תוניפס
 םע ונשייתהש תוניפס דימשהל ךרוצ
 .תושדחה תויגולונכטה תסינכ

 ,המוד רתונ ומצעשכל תוניפסה ןונכת
 תותשק ומכ ,ופסונש םיטרפ רפסמ דבלמ

 יי יי
 תוניפסה ,ךכל רבעמ .דועו תויתדוקנ הנגה
 תוניפס תואשונכ שמשל תולוכי תולודגה
 .השביה תוחוכל תורובעמכו רתוי תונטק

 ו יו
 ןה תעכו ןתרוצ תא וניש תוינולוקה

 םיחפסנ ,םיניינב לש בחר ןווגמ תוללוכ
 הקיז יפ לע םיקלוחמ םיבשייתמה .םילכו
 ,םינעדמ ,םידבוע ,םיאלקח :תיעוצקמ

.% , 

 .םיטובורו (םיבכוכהמ קלחב) םידילי
 ךלש עזגה ינב תא בשייל שקבתו הדימב
 ץלאית ,רחא עזגמ תשבכש תוינולוקב
 ו 8
 ,ןפוא לכב .הינולוקב טשפתהל םילולעה
 הינולוקה תא קזחל ןוצרה ןיב טקילפנוקה
 ,םירתוימ םיקבאמ עונמל הפיאשה ןיבל
 .רחא ןוויכל בצמ לכב תוטנל לולע

 ו נו ת
 ל ו ייל

 יונישה תובקעב ןה .ונוש ללחה תוברק
 הברה החרטה לשב ןהו תוניפסה תיינבב
 םימוצעה יצה תוברקב תברועמש
 לש םירחואמה םקבטל להנתמש
 תולועפל ףסונב ,יללכ פו .קחשמה
 תרשפאמ ,'וכו הפיקת ,הזוזת לש תונשיה
 תיחנהל ,תוניפס תאשל השדחה הטישה
 תורחא תולועפ דועו הניפס לע הניפס
 .קחשמל בר קמועו לאיצנטופ תופיסומה
 תא לבקמ חצנמה ,ברק לכ לש ופוסב ,ךכו
 | יו |

 מ
 הנבמב ושחרתהש םייונישה תובקעב

 .הצצפהה תכרעמ םג התנוש ,תוינולוקה
 ,םיליט יסיסב) םייאבצ םינבמ ,השעמל
 םייוכיסה ילעב םה ,('וכו היגרנא ינגמ
 עקרק תוחוכ ,עגפיהל רתויב םיהובגה
 תורטמהו רותב םיאבה םה הנגהו
 .ןלוכמ רתוי תוניסח "תויחרזא"ה

 ין == ?ך|=

 ןיב ,תיתואיצמ רתויל הכפה היסקלגה
 ןניא םיבכוכה תוכרעמש םושמ רתיה
 תרוגחל וא דחא בכוכל תולבגומ
 המכ לולכל מכ .אלא ,םידיאורטסא

 יי וו 2 = ₪ 5 = 56 וש
 קמ ותנמב ם.הענממ-נמ .םכשב תב בג ו

 ,םינוש םילדגב םיבכוכ
 "ללח יעלס" ךיב
 םיעלסל םיירעזמ
 ןבומכ םנשי .םימוצע
 םינוש םיגוסמ םיבכוכ
 חוכ ילעב ,הנירק יאלמ ,םי יסוכמ -
 .דועו תונוש תומרב הכישמ

 םורגל היושע השדחה תכרעמה
 בכוכה לע תויבויח וא תוילילש תועפשהל

 ל
 ל

 .'וכו יללח םורטה ןדיעב תויצזיליביצ

 ןשי ומ ול
 רשופ היה ןושארה קחשמה ,רוכזכ

 תכרעמב רקיעב) לבגומ היה אוה .טעמ
 התייה וב הטילשה .(תוניפסה תיינב
 ,ןאכ .תוריהב רסוחמ לבס אוהו תלברוסמ
 םיריבכ תונויסינ ושענ ,תאז תמועל
 ידכ תכרעמב ו עצבל (םיחלצומו)
 .תולבגמה תא לטבל

 תויגטרטסא תויצלומיס ידיסח ,ימעטל
 ,ז/ ו .ז2/4דיוסא 11-מ רבכ ופייע רשא
 ןיינעמ קחשמ !\[1ג5ו0ז ס1 ()זוסח 11-ב וארי

 כב

 ווב הפופ
 | וע ודי וו ו
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 דדו ] ו "0 0
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 םילותה רדח""
 רבכ רשפא זיוו לש םיפיטה רודמב

 רודמה .לודגה שפוחל םתסנכנש שיגרהל

 וחילצהש ראוד לש תומוצע תויומכב ףצוה
 הפ ירועפ ודמעש ןותיעה ינקז תא םיהדהל

 ,םיפיט ,לכה ונל םתחלש .המירעה חכונ

 - ןבומכו תושקב ,תולאש ,םיטי'צ

 "תירשפא יתלב המישמ" הדיחל תונורתפ

 .62 [ויליגמ

 ה

 ידכ וז תונמדזה לצנל םיצור ונא

 םימילשמש םיפיטה יחלוש לכל תודוהל

 תא ללוכ שדוחהש ,רודמה תא ונתיא

 ,04 םא[מז, אא[07 2-ל םיפיטה ךשמה
 םיטי'צ ,תותעםמת-ל םיפיסט

 סטשטאפ אטאמא 3כ ,תמפסמאד 2-ל

 .תועובקה תוניפה תאו

 .רואו ןרוא

 טי'צה תא רבעש שדוחב ארק םייתעבגמ ןמקוי ןליא
 ירחא תושעל וילע המ עדוי וניא ךא ,\\/04 קחשמל
 הדוקפה תרזעב קחשמה תא ליעפמ אוהש
 .\/(:4 -(זז(יא א

 םע קחשמה תלעפה רחאל ,ןליא ןכבו
 ,60+\/ תרזעב תויללח ץצופל לכות וז הדוקפ
 לכ תא ץצופל לכות 0ו8+41(+(ן/ תרזעבו
 .ךביבס תויללחה

 "אזקק א" קחשמב עקתנ הנויצ סנמ בוקפייפ ןרוא
 תעכ .קחשמל םיפיט ונמסרפ אלש תולגל בזכאתהו
 תשולש תא ןווכל שי תועש וליאל ,לאוש אוה

 ךירצ םימעפ המכו ,\0-0//%0 תיבב םינועשה
 םיאיצומש) םירותפכה תעבראמ דחא לכ לע ץוחלל
 .הפוקה תא חותפל תנמ לע (ןטקה ףסכה תא

 ,ונרקח ויתולאש לע ןרואל תונעל ידכ
 :תואבה תובושתה תא ונאצמו ונלאש ונקדב
 שי 'דזאו-20%₪ 681"-ה תרזעב *

 2:35 העשל הדימריפה ןועש תא ןווכל
 הייקוקה ןועש תא ,(םיירצמ ןמז יפל)
 תאו (הינמרג ןמז יפל) 2:35 העשל
 - יאבצ ןמז יפל) 2:35-ל קוריה ןועשה
5).. 

 רדסב םירותפכה לע שיקהל שי הפוקב =<
 ,פזאומ ,אזסא ₪1, :(לאמשל ןימימ) אבה
 .א16א ₪1. בושו 0 אדא
 םיפסונ םיפיט םסרפל לדתשנ בורקב

 .הז קחשמל

 תובותכ רפסמ םסרפל םיכישממ ונא שדוחה
 אוצמל ולכות םהב םירתא לש תופסונ
 םירתאל םירושיקו םיפסונ םיטי'צ ,תונורתפ
 .הז גוסמ םיפסונ

 רכס. 000.30 וה

 רוס סו 6 -- 0

 רכות הוסט סופט[ הותרו 0 רז

7 
 םיפיטה ךשמה תא ןאכ םימסרפמ ונא

 .רהפי ףחש חלשש רבעש שדוחהמ

 1זז קרפ
 הנק ,ןודעומב ףתרמל סנכיהל ידכ א

 ץיצעב ותוא םיש ,הייקוק ןועש בוחרב
 ךליי קינדונהשכ .הלבקה קפלדל ךלו

 תא ריזחהל חכשת לא) חתפמה תא חק
 .(ךרדה התואב חתפמה
 ,עשפה תריזב רטושה םע רבדל ידכ
 ךכ רחאו רטושה לע תויודעב שמתשה
 .םיבתכה לע

 לש ןופלטה תא סקנפב םושרל בושח
 שקבתתשכ) הרטשמב הפמהמ ןברוקה
 ףסכ גישהלו לצלצל ךילע ,ךכל
 .(1ג אאצ -מ

 ןודעומל רוזח ,קרפה תא םייסל ידכ
 חק ,(תולטמה ראש תא תמייסש רחאל)
 ידכ פייטה תא וב לותשו ןיזגמה תא
 .החישה תא טילקהל

 [/ קרפ

 ,ןואיזומבו הריטב עטקה תא םייסל ידכ *
 טסקט וא ץפח לכ לע ץוחלל ךילע
 בישקהל םג חוכשל אל) םש אצמנה
 ..הריטב רויסה תטלקל
 םישדח םירבד היירפסב שי םא קודב
 .אורקל

 לוצלצ רזחה ,םדקתהל ידכ *
 םירפסה תאצוהל לצלצו 4601 ,\צ -ל
 .(גיוודול לע רפסב םושר רפסמה)

 ןת - הייסנכבש רבקב אצמת הדרג תא =

% % 

 .(ןוראה ךרד) תיבה לש רצחהמ םיחרפ הל
 החמומה םע שגפיהל רוכזל בושח
 לע באפב גוזה םע רבדלו גיוודולל
 .םולחה
 .לכותשכ לאירבגל בותכ
 םימב ותוא םישו (הייסנכה דיל) חרפ חק
 ץחל) החמומה םע תרביד ובש םוקמב
 .הטמל ןימי דצ לע
 והז - ראודב סקפ שיש ךל דיגת הדרג
 .גיוודול לש ןמויה

 םע רבדו וש 058 לש ןואיזומל ךל א
 .םש אצמנש שיאה

 םטא= אטאםזוה בש

 ארוק ונילא חלש םיאבה םיטי'צה תא
 ...ומש תא ןייצל חכשש ימינונא

 .(0005 אוספש עיגפ יתלב - אא 7

 ,תוחתפמה לכ תא ךל איבמ - תאפד שק
 .םירודכהו קשנה ילכ

 קשנה ילכ תא קר איבמ - כאוס
 .םירודכהו

 .םיצפחה לכו תוחתפמה לכ - כא חא\5

 .םיצפחה לכ - כאזאצתאדיסתצ

 .תוחתפמה לכ - אא 5

 .תוריק ךרד רובעל רשפאמ - כא ןק

 לש הפמה לכ תא הארמ - כאפד0 א[ \ק
 .(םיידוסה םירדחה ללוכ) בלשה

 .516ז0165-ה תא הארמ - כא מא

 עגרב ודמשוי תוצלפמה - כאאוס אד 5

 .ךתוא ואריש

 ףסכ קרוז קויד - תא6 גפעאאא
 .חוורה שקמ לע םיצחולשכ

 .קז,.גאמ ₪475-ה תא הארמ - כאת דש

 לכ תא הארמ - כסא 58
 .( :ססז01ה88165-ה

 לש עדימה לכ תא הארמ - אפס
 .פסטטפפות<-ה

 .תותלדה לכ תא חתופ - כאשא 1%

 בלשל גלדל רשפאמ - תאי ***
 .תויבכוכה םוקמב ורפסמ תשקה ידי לע םיוסמ

 תלתב ךתומד תא תוארל לכות - פאצזםשש
 .דממ
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 סוגה הקוסוופווק חוה חוה ה 2
 ךופהתו "16 6תמ8ס|66" םשה תא בותכ

 .ימואלניב להנמל

 .יברמ קזנ םרוג ךלש קשנה - 00211 14

 האלמה הפמה תא ךל הארמ - 1
 ..תרקח אל ןיידעש םירוזא ללוכ)

 .םירזיבאה לכ - 11

 ךירדמ טובור ךל קינעמ - עז עשז8אט
 .שדח ךל ןתונ וא ףסונ

 .קשנה ילכ לכ - אוספת ססמ

 .תוחתפמה לכ - חט

 עיגפ יתלב - [אספתא א:
 .(6000 אוססש

 קשנה ילכ לכ - אדא 58
 .םיתייבתמ

 .בלש רבוע - זזה אוא/ג?200או

 ילכ לכ תא לבקל ידכ 044844 שקה
 .קשנה

 0 +- י
 -.=ל א 2

 ו
| 
 ו

 םתא רשאכ !היעב ןיא ?קחשמב םישקתמ
 ושיקה קחשמה תא םיליעפמ
 רשאכו ,הדוקפה תרושב אוע 985%/א\| 7
 .םיבלש רובעל ידכ ₪7 ושיקה ץר קחשמה

 ד
 תירשפא הל
 תורשעב הפצוה זיוו לש ראודה תבית

 ןויליגב ונלאשש הלאשל הבושתה םע םיבתכמ
 ןומייס רמוא ותוא ןורחאה טפשמה והמ" :2

 םכלוכש יפכו ,"1 ףשכמה תיילוש קחשמב
 הארנ אל" :ןבומכ איה הנוכנה הבושתה ,םתינע
 ךשמהה קחשמל רשקב יתוא לאוש והשימש יל
 םטסיסיטלומ גאב תנתמ סרפב הכוזהו ."הזה
 .םילשורימ אירול לאינד :אוה

 - 8 המיטלוא קחשמב :השדח הדיחל ,התעו
 תא םיחתופ דציכ ,61 זיווב ונקליח ותוא ןאגפ
 ?קחשמה ףוסב רוחשה רעשה

 המושרה תבותכל חולשל שי הבושתה תא
 לע תבותכו אלמ םש ןייצל חוכשל אלו ,הטמ
 תנתמ סרפ לרגוי הנוכנ םירתופה ןיב .ףדה יבג
 .םטסיסיטלומ גאב

1 | , , - % | | , 1 

 תא -- םיר כ.מ-- א ד מ-5 רה
 חילצמה קחשמב אצמנש 61547 א(005-ה
 ןמזב הדיחיה היעבה .6[צז[1.124710א 2

 רבדהש איה 688471 אססמ-ב שומישה

 וז היעב רותפל ידכ .םיאישה תלבטב םשרנ
 5% ךרועל *.84/ ץבוקה תא ןועטל םכילע
 :תבותכה תא תונשלו ,והשלכ

 -ל ₪ אא
0: 7 

 תא עצבלו קחשמה תא ןועטל שי ךכ רחא
 בוש רפסמה תא תונשל שי זאו ,יוצרה טי'צה

 .רומשלו 27-ל
 ותוא ץבוק לכ לש יוביג עצבל יוצר :הרעה

 .םינשמ

 ,םיפיט חולשמל ונתבותכ ,ליגרכו
 קרש המ לכו תועצה תובושת ,תונויער

 ,קרב ינב 2409 .ד.ת ,זיוו ,איה םיצור
 .03-5708174 סקפב וא 51114 :דוקימ

 םכמש תא ,"םיפיטה רודמ רובע" ונייצ

 וכזתש הרקמל האלמה םכתבותכ תאו
 .םיסרפה דחאב

 = 13 וכ
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 יפסכ ןב :תאמ

 םיתנכתמה ופאש דימתמו זאמ
 רתוי היה קחשמה יפואש לככו ,תומלשל
 .חלצומ רתויל בשחנ אוה ,יתואיצמ
 60א00₪51 0% 71718-ש תורמל

2 
 ,ןימאו יטסילאיר קחשמ אוה (שדחה
 לכ ,עגר" :ןוגכ תובוגת ררועל יושע אוה
 ונל ונת ,תממעשמ וזה תויתואיצמה

 ל

 םיפד לעמ ,חבשל יתנייצ ינא וליפא
 .( דג 18% קחשמה תא ,שממ ולא
 ולש תונמאנה לש החבשב יתבתכ
 תוארוהה 'תרבוח תא יתלליה ,תואיצמל
 יתחהוע/ףאו יתכמת ;השעמלו ,תטרופמה
 בּוט הלגטרטסא קחשמ יכ ,הסיפתה תא
 תואלצמל בורק רתניש המכ תויהל ךירצ
 ין .שחרתמ אוה הב הפוקתה לש

 < ,תואמ ךמכ ונתוא חקול ססאסטפפדד
 .םלועה" יוליג תפוקתל ,רוחאל םינש
 .םיצולחה תא םיקחשמ ונא ,םעפה ."שדחה
 תוינולזק "ה: א; בשייל ואבש הינטירבמ

₪ 

 0 42.7 47 5 .- אךלמה תדוקפב
 7 שארה המישמהמ רבכ

 א | וי
 1  םזילאירה ףדועב לקתיהל =

 הא א: ונילְע ןושארה בלשב
 1א ₪ רהַאל לש םיחטש ףושחלו
 7 מ וניתוחוכ תא
 לכ =.ל*תתמ םֶוטפמיסה
 7 ולח תומד יִדָש ע גצוימ
 7% .קחשמה תפמ לע הארנ ,ךלוה

 ?00%1 !א תלובי,הל שיש רַמָאיי וז הפמ 2

 ש-

/ 
 ונגל ו .התונטרפש י ךללג \

 . + 2אהדלבכמ
 בזב מ ,הכו

 ןמיפ אלל ,ונלש 4 ₪ תכלוהב
 רבד'לָב ןא ,בושיתזמוקמ/,ברק ,םיביואל

 ן ו
 "רבכ וב קחשל קיספמ יתייה ,קחשמה תא"

 < 27 המכ םג וב שיןכש ,לעחו זא
 תוחתפתההו םירעה תיינב'םוחתב>

 7 תיתרבח/תילכלכ /תיתיישעתה "
 .יהחא .שדחל המ 0 א 0ם51-ל
 ,ינא ( צו? ג\ךזסא-ו 51א דש 0

 םימלש םירותימ

-. 

 7 .והשמ.שדחל "וע רשפא ללכבש חוטב אל
 :שיש תערל בוט ךא :ןללה םימוחתב
 .אלטו קחשמב הז גופמ םיטקפסא

 בו 0
 ,.ץ'" - .שעמ

 תָדּוקנ יאדוול בורק אוה ברקה קשנמ
 קו דוגינב ,קחשמב הדיחיה רואה

-- 2-6" 

 ..םהל םידחוימה םינותנב -*

 ,מאו0 .בהק לש תורשפא "

 "- רצויה תיבמ 6 ב = 0

0% . / 
 ו 8 ל ה'גשמ]
 . שחרתמ וניא ברקה 1 / גש

 7 והחלל ברק ךסמ 0 אלא | קחש ו :
 ל 5 ונמזב  ץמואש ,םכ ןוי

- 
 "  וניא ברקה ךסמ ,תיפרגש*תודמל,.%
 | 2% 0 אוה ,(קחשמה ראש ומכ) םיהלמ
 : תוחוכה טוריפכש תונורתיל
 צר וי מ ו ל
 ה 7 םירייסה ,םיילגרה םילייחה

 % 0 - ו
 | םישמתשמו תוברקב

 ,המגו ל ל-ןמז תלבגה ך ןות ,ּהזת רחא =
 תעל םייא הינטירב ךלמ וב בצמ
 םייסי אל םא ןקחשה לש ושאר
 6 % <  .םירות לש לבגומייףפס ו

 , | 5% וו ווב ןסב =
 ב תל קחשמ 8 אט

- 4 

 . " ב* 0 - |

 ו

 אא ג תי וימ

 = ארי |  תמייק ,קחשמה תליחתב

 ןמאתהל 2 תרשפאמה
 ו מג קשנמב
 \ 3 : דועונא םאש .ךכ ,קחשמל
 וב .ףא .דיספנ אל ,םיטלוש אל
 = = ו -..' .ונגטיהש המ 6

 | -רללהי היגטרטסא ב יאנקש 4 4
 תוחשפאמה ּותויטיאו ןתובכהומ
 ו יו ל ב
 'דע ינוניב:ק 4 ו 7

 א תינו יח הניחבמ דחוימב םישרמ
 | 7 =) .םרוזו קתהמ ,ריהמ: קיפסש 2

 0 * ..קושב םיהצומה 0% על
. 

4 2% 

| 
7 ;<2 

"9 

= 

130008 

 וי קחשמהמ תומד 7 .

 תרבח האיצוה הנשמ רתוי תצק ינפל
 הווקתב ,אמא 6. ₪ םשב קחשמ

 אש 60%1גאפמא-ב תורחתהל
 ד

 ינחלוש היגטרטסא קחשמ-לע הססבתה

3 
 תא ךושמל + הרטמב ,רַתְויב תומדקתמ
 5 .שדח .7.- םינקחשה -

 | 0 ועל 0 טמפ תחת ה
 ו

 " המכו ןורכיזה לא רי ויקלחמ קלחש <
 | ל .ומרג ,םייתועמשמ םיינונכת םימגפ"

 = תולככ .םירחתמה ירחא .עולצל קחשמל =
 5 כ ד :לכה
 5, ירתו* ל כ טושפ - םיפצוקה
 ל .קושב
 ל ה ל

 706 ת6וטזמ וי

 ב םימגפהמ
 5 .ומב ₪ 2 רפסמ ףיסוהלו =

 מל תורשפא ,ימיַנפ תומָישמ ךרוע

 וא תשרב קחשמל תורשפאו ,(התַוא תרמשו |
 ₪2 מאפס סמ 2 ,תאז תורמל שד

 : לתו .תובקעמ רשא תויעב רפסממ לכו רש 2
 יתועמשמ ןפואב תודירומו ,המידק קנזלמ =
 % .קחשמבש האנההמ *

 ל ?הרוק המ
 םויס 0 5 ןמז ליחתמ 4 |
 תדקיפ וב ,ןושארה קחשמה לש הלילעה
 .ביואה ירחא ףדרמב ןטק תויללח חוכ לע
 לע ללח יסייט רוחבל איה ךתרטמ ,תעכ

 םתוא םיאתהלו ,םהלש רבעה ןויסינ יפ =
 ,זאו .תונושה תומישמהו .תויללחה יגוסל

 ,(ךל המדנ ךכ תוחפל) ןכומו ךורע לכהשכ
 | יי יי
 תיחכונה המישמה 6 ךורדת רחאל

 ו ו ו יל
 תא םיאתהלו רתאל תנמ לע םינוש םיכסמ
 ןוימה ךילהת .המישמל תויללחהו םיסייטה
 התאש םעפ לכב ומצע לע רזוח רותיאהו
 ,המישמהמ תועוגפה תוניפסה תא ףילחמ
 ףילחמו םיחלצומ אלה םיסייטה תא ןנסמ
 לש םוצעה ןווגמה .םהבש םיפייעה תא
 ל יואר תויללחה לשו ללחה יסייט
 ו דואמ דמה םלוא

-- 

'. 

 כ א

 ןושלב) + לב עמה לבמ

 ..לגרתהל .ידכ .ןמ
 =. ן =

 1 ין

= 0% 

% ₪ [ 

 : 1 1 ל
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 ןורסיחל רבעמ .(םז דישי .קיתווה | מ
 םילגרומ םניאש םינקחש ,הטישה קתוובש
 .תולגתסה יישקב לקתיהל םילולע הל

 תווצ ישנא
 אתאפ0סמ-מ הרתונ רשא היעב

 ךיפתושל תודוקפה ןתמ םושייב הצוענ
 לש השוחת 0 ו מ

 ו בי יל
 אלא םמצעב תולרל שב תא םיעצבמ
 תוברל ,ךממ הלועפה תודוקפ תא םילבקמ

 םג .רתויב תשקבתמה הפקתהה תדוקפ =
 דחא לכל תודוקפ תַתל ךדיב הלוע ל רשאב <
 רובע ,הרטמה תא ףוקת :ןוגכ ו

 ןה םיתעל יכ הלנת ,'וכו א ןויצ תדוקנל | % ₪
 רבודמשכ דחוימב ,ןאולמב תועצבתמ ןניא | % ג 6%

 .רתוי רש תודוקפב =

 "ד ?יבויח והשמ שי

 ,םיסקמ קחשמה תילאוזיו הניחבמ
 דע תונקיידבו הדיפקב תובצועמ תוניפסה =

 2% םימישרמ םיצוציפה ו טרפל

 ומלענ ז המישמ ב 0 םיר דניג
 < .תוינש םירשעמ תוחפ לע םידמוע ז םה ת תעכו
 מ ףסונ ןורתי .יטרדנטס 60- -תסאו ןנוכב

 1-4 א חיטבמה .םינקחשה הבורמ .קשנמב

 = שונא . לומ | הבורמ .

 ?ןויצ שי
 ךישממ וניא ךא דמחנ קחשמה ,םוכיסל

 הז גוסב המידק הדיעצה לש תרוסמה תא
 שזא6 :האר) םכקחשמ לש
 ימל .(ו/ז2 60 ןויליגב 0 אא גאסמא ןצ

 ! זו מ ו עיקשהל תונוכנהו ןמזה תא שיש

 ,תשרב קחשמל תורשפאו תויאמצע תומישמ

 ןיאש ימל .האנה לש תוטעמ אל תועש תויופצ

 | תא

 .ותושרב תויוצמה

 יה



 בהל רידא :תאמ

 תא הווהמ 16(4(₪3 1816 0
 ןפוד תאצוי הרדסב תישילשה הרודהמה
 תיבמ ,היגטרטסא-המחלמ יקחשמ לש
 .םז,.טמ צדי הנכותה

 ינפ לע תשחרתמ הלודגה המחלמה
 ןיב ,23-ה האמב םיקוחר תומלוע
 ,(םיבוטה) היבירי ןיבל (הערה) הירפמיאה
 םייתלילעה םיטרפה ,םירחא םירקמב ומכו
 ירסח םג תמאה ןעמלו םיבושח תמאב םניא
 .קחשמה יבגל תועמשמ

 וניא ,הרדסב וימדוק ומכ ,הז קחשמ
 םיבכרומ םיקוחה ,םיתעל .טושפ קחשמ
 .יללכ ןפואב טעמ הנושמ אוהו םירזומו
 תווצ לש רצות והז יכ ןיחבהל אלש השק
 םיקחשמה דועב - ןפוד אצויו שדח ןונכת
 "וכז"| ,ךבוסמ קשנמב ונייפוא םימדוקה
 תוחונה רסוח בקע תוער תורוקיבל

 - דש

9 4 

 ,רבכעה ישומישו םירותפכה יפוריצבש
 קשנמב שומישה לשב ,הנוש הנומתה ןאכ
 ךא ,בכרומ ןיידע קשנמה םנמוא .תונולח
 האוושהב יתועמשמ רופיש הווהמ אוה
 .וימדוקל

 לש הרדס ללוכ קחשמה ,לזמה הברמל
 ןהמ תחא לכש ,תורכיה "תומישמ" הנומש
 ןתובכרומו םירחא םיאשונב תדקמתמ
 דואמ תוצוחנ תומישמה .הגרדהב ,הלוע
 שחרתמה תא רתוי הבוט הרוצב ןיבהל ידכ
 לכות ןלוכב טולשתש ירחאו ,קחשמב
 .רתוי יעבט ןפואב קחשמל סנכיהל

 ולכות הרושכ ץרו ומוקמב לכהש עגרב
 קתרמו ןוימד אלמ ,ינוגסס קחשממ תונהיל
 םינוש םיגוס 64-ב שמתשהל ןתינ .רתויב
 תויונח ,םילעפמ ,םיקשנ) תודיחי לש
 וא ,ריוואו םי ,עקרק תודיחי ןהיניב ,(דועו
 ךתרזעל ואוביש םיניינעמ םיבוליש

 : "7 וישי 7 ישי

 גר ו ה רו פכ 7 ע"ש
 = % 1% קו 1 תי . . 4 = 4

 . = 5 . 2 ו 0
 ו %%* . |. ו 3% ... ]

 ל גר . וש 4 רם -
| [ / / 

,. , 1% - ₪ =" 93 

 עבה
₪ 2% 2 
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 תומישמ אלמל ידכ םימיוסמ םיבצמב
 דואמ םיניינעמ םינושה קשנה ילכ .תונוש
 ,(ןיטולחל ערפומ ןוימד יריצי םקלחב)
 ,ביואה תדמשהל תונוש תוטיש םירשפאמו
 ,הכאלמה יתב לע תוטלתשהלו ותדיכלל
 .ולש תודקפמהו םילעפמה

 םהש לככ םירפתשמ ךלש אבצה תוליח
 דואמ ץוחנ ןכלו ,תוברק רתויב םיפתתשמ
 ןמז לכב ןיקת בצמב םהילע רומשל
 תודיחי רוציל אלש לדתשהלו ,ירשפא
 .שדחמ םעפ לכב ןויסינ תורסחו תושדח
 קינעמ תוחוכב ףטושה לופיטה ,ךכיפל
 ,הקוזחתהו שומיחה ,הקפסאה תודיחיל
 .קחשמה לכ ךרואל תדחוימ בל תמושת

 לא ברקמ "םיסונמ" תוחוכ לש הרבעה
 העידיהו ,הבר החרטב םיתעל הכורכ ברק
 םימיוסמ תוחוכ איצוהל ךרוצה לע
 תויהל הלוכי ,םינוקיתל ןמזב םריבעהלו
 .תיטירק

 הברה תוזבזבמ רתויב תוקזחה תודיחיה
 לע רומשל ידימת ךרוצ שיו תשומחתו קלד
 קחשמה .תוברקה ירתא לא הקפסא יווק
 תשומחתהו קלדה יחולשמ יכ ריהבמ
 ןהו ביואה לע תופדעומ תורטמ םיווהמ
 הז קלח יכ ןייצל שי .דחוימב תועיגפ
 תוקסעתההו ,ןזואמ אל טעמ הארנ קחשמב
 תספתנ הקפסאבו םינוקיתב תדמתמה
 .היטרקוריבב תרתוימ תוקסעתהכ םיתעל

 קחשמה תא םיכפוהש םירבדה דחא
 ןוחצינש הדבועב יוצמ דחוימב ןיינעמל
 אלה תוליעפב אקווד עבקיהל לולע
 ןוימדו ץמוא .ןקחשה לש תילנויצנבנוק
 תוחפ אל ןקחשה תא ותרשי הרופ
 ןפוד אצוי ןורתפו ,תומחולה תודיחיהמ
 .ןוחצינה תא איבהל לוכיש הז אוה היעבל

 הנושו דואמ יתריצי קפס אלל קחשמה
 יפדמ לע םיחנומה םיקחשמה בורמ
 קחשמב הדמתהה םע .תויונחב םיקחשמה
 "תומישמ"המ ,וב קלח לכ ךירעהל םידמול
 םיצוחנה הבישחה ירגתאל דעו ותליחתבש
 םיקחשמה דחא קפס אלל והז .ותמלשהל
 בהוא התא םא ךא ,םיאנוש וא םיבהואש
 לע רמהמ יתייה היגטרטסא יקחשמ
 .הנושארה תורשפאה

 םומינימה תושירדש תורמל

 ,486 82-66 בשחמ :ןה תוימשרה
 תוריהמ 62-80 ,יונפ ןורכיז 8
 תוחפל שמתשהל ץלמומ ,'וכו הלופכ
 ,והשלכ גוסמ ץפאדזטא-ב
 16א18-ו תעבורמ תוריהמ 6-א0או
 לע ןיוצמ ץר קחשמה .יונפ ןורכיז
 םישמתשמ םאו שות60ס0ש5 5

 'כה16]' ןיקתהל שי \/ות6סש/8 3.11-ב

 רוצילו ,טיב 32 תרוצתב הדובעל
 20/8 לש לדוגב 5

 .תוחפל

 -- ןהוא :תאמ

 " אצמנ 1
 הנושארה תויללחה תאשונ ןופיס..לע
 ו -
 טֶראויטס ףולא תת לש ודוקיפ תחת

 .ןארק רדנמוקו
₪." 

 פה

 לש וינפ "ןיז"מה "םשרתמ התא דועב

 ,ולש תמהוזמה הריפסומטאהזגְץראה רודכ
 םישוחנ רשא, םירזייח בכוכל םישלופ

 ו
 המלו ?תולקבלוענכיי םה םאה ?םתוא >>

 .םויב אקווד שולפל וטילחה םה .לזאזעל :
 >>. ?ךלש ₪

 ,ןָבומכ איה הנושארה ד
 -- 0 3 ןחתא

 "ברחה סוטמ לש. סייט התאש רבתסמ +
 :ותרזעבש סיט לכ .,ש-177 ,םדקתמה
 .תוכיתֶחל םישלופה תא יי
 ה 6: יִתְלַב ?רזייח רמוח לש ונטק
 "5 ;ץראה-תודכ תא ליצהל

 ו דס 4878 לש קחשמל
 ?ךילעש לכ - 4 טושפ קחשמ קק

 גו א

 ,םיליט םידמוע ךתורגשל .תורילו תנווכה'
 ו ו
 0 בכר ילכ ןווגמב ועוני רשא ;ָחּד יאמצ
 .םא<תויללחל רע ד ל םינטקמ
 לזו 947-* " .תויקנע

 | ךלומ םיעיפומה םיבינאה לט
 חטשה יאנתל ףסונבו לודג אוה קחשמב
 המחלמ תריווא רבדה/רצוי ,םישקה
 ="סיטה ילכב הטילשה ל טרפ .תיתימא
  וכבתסי םיברש בשוח אל. תנאו הלק יד
 הז תא ריכזמ קשנמה ,השעמל .הזָה-ןיינעב
 ב יונבו 1010 6 קקםד לש
 .קזאז א 50001 ה

 תומישמ המכל קלוחמ:ולוכ קחשמה =
 .תונוש תורטמב תלפטמ ןהמ תחא לכשכ
 םינוש תומוקמב סוטת"תומישמה ךלהמב
 "רה תודיףריפהנ םיירצממ ,םלועב <

 .םיגצומ חטשְה יאנת .ורפ דעו דווילוה
 האצותכ תרשפָאתמה ,ההובג 0

 םיאנת תורצויה" :ןויוול תופמב .שומישמ>
 .,רשפאה לככ םיקיודמ

 =% ךרד קר תוארל.ןתינ תויושחרתהה תא

 7 זכרמל 3 ג איבל אוה תושעל :

4" 
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 ו . .' " ] ג
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 % % | ו" : -%-

 קחשמ ןהזש רוכזל יאדכ יב םא תחא תלווז
 % .אל ןכ .לעו ,רוטְלומיס אלו 5
 :הב ןגובתהל םגו הסיט רומשל םג ולכות
 כ ג

 7 300-ה תסרגל םירופיש
 דוע רכוז ינא מ תא 2

 ,קחשמה .320 לע יתבתפש םינָמְזהמ
 -. ינפל גצוה ,תכרעמ התואל דעוי ורוקמבש
 'םג בסוהו הגהה הלע זאמג םייתנש
 | = " .א6%ל םגו ב 9- -ל

 ו ו
 תפסָּונתב ותוא הףבגתו קחשמה
 820-המ רבעמב רתויב תיתועמשמה
 וזה .תפטותה .הרימש ךסמ - בשחמל
 םיקתשמַב.הילאמ תנבומכ תבשתנ
 בשל עיגהש.דחאי רותב םלוא ,"םיליגר"
 .אלש ללגב קר 'לספנו ,300-ה תסרגב הובג
 2 8 ₪ ,וירוחאמ חיגהש קנטל בל םש.
 5 :יָילִע
 ההז םצעב אוהש ,ליגרה קחשמל ףסונב 2
 רוטילקת הזיראב ואצמת ,3200-ה תסרגל
 ל יקיתוול דעוימה הבחרה -
 כ

 צג % - =. דר י. וג >

[ 

 א

 למחנו לול
 6 6 א תא תרמג םא

 .ךלקבשב אל אוה הזה קחשמה זא תולקב
 =:ּוסנְבְניקרש מ תלעותגקיפי הזה קחשמהמ '

 | .םחלןיאש ימ וא ..בשחמה יקָחשמ םוחתל
 :"תוניפס 100 0 השילצה ירושָיכ תא
 ל
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 ךיבמוזהמ החא לכל

 .םוקַמל ,דחא םוקממ.תיָנבמּוז לש ש
 רבעמ .תונוש ּודיח חוציפ ידכ .ךות ,רחא

 ו בי ד (ךכל
 ,,תויטמתמ |תולועמ דומיל. וש ו מו
 ו דס יפי

 וו . 2 עסמה
 || וטלתשה-;םיניבמוזה יקסע לע

 6% = 0 9 קא תא בוזעל םתוא
 ב 7 . ץובעל+ םשייתהל .ולכוי:וב שדח םוקמ
 | יתלסנכנ התא ןאכ .תחנב
 ו שדח יאל םיניבמוז תואמ ליבוהל
 םיחבוע (עסמה ךלהמב .רתוי בוט

 קי 0 מ
 יפב הגרדהב תולועש ,ישוק תומר
 רבכ אוה וב ךסמל רזוח ןקחשהש

 , ןיבמוז ילכל
 ק"ניעה ית
 [" .ָייְלגיהו
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 יש הבר ל תוארו 1 ה" אש ה וע
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 .ללב-ךררב השענ ה
 < םיכרדהמ תחא לבש

 שי ךסמ ילכב
 םיניב

 א םיליבס |
 דחא .ליבשבשכ ,ףוקמה ותא

 "גוט וא רעיש גוס םע רצ ו |

 ןקחשה עיגישכ 6.

 ותואל תפסונ םעפ --

 ו
 הלגי אוה ,ךסמַהה

 ריבעה הב ךרדהש ₪ 8
 ל ב 1 |

 .םתוא [

 םיניבמוזה תאו

 הנושארה םעפב

 ח'ף כ ה בי = הונג יא 0

 וילע ןכלו ,המיאתמ
 תרחא ךרד תולגל
 חקקעהל לכו: הב

 ה דימב
 םייסי ןקחשהו
 1? יומו = ומ
 רי יי
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 לולסמה תא ליחתי
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 :.םתוא רותפל םיפרדהו םינושה'םיב 2
 1 618 םע םויטנפ שרוה אל קחשמה

 קפתסמ אלא ,0/ומ00א5 953 ןוהביז <
 ו ו וו 48658%-ב
 יבג לע עיפומ אוה .וות4סאפ 3.11-]
 וניא ,העברא יבג לע אלו דחא .ָךוטילקת

 ואדיו יעטק לש העש יצחמ הלעמל ליכמ
 קפוה אלו םימסרופמ םינקחש תופתתשהב
 .רלוד"ןוילימ' 12 לש ביצקתב

 ל ל ל מ
 האנהו הבשחמ לש תועשי קפסל חילצמ
 וזש הארנכ .תונושה תודיחה ןורתפב
 םיבוט הבשחמ יקחשמש ךכל החכוהה
 םיאתה תא ליעפהל ונתוא םיצלאמה
 לומ תורחתב םידמוע ןיידע ,םירופאה
 ירסח ה םימכחותמ 4% םתוא

 ה הי
 תא תטרפמש 8 2

 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 הז .שעור הז ,לודג הז ,םודא הז

 עצמאב ול םיקוקז םתאש רבדה קוידב

 .₪ז6 קח ₪ \61א6 - לודגה שפוחה

 םע האצי כסא ג5פא תרבח
 םיצורימ קחשמ ,₪10 םמכ גאס
 תקיפרגב םנמוא ךמתנש ,ינשדח

 המכ וכותב ליכמ ךא תינוניב םינוגילופ
 = .תועתפה

 םהב 26-ל םיצורימה יאששמ לכב
 דימת יונב היה קחשמה ,םו .יתלקתנ
 ת0א\[01 4 1-ב .יפיצפס ךכר ילכ ביבס

 ,הלומרופ גוסמ ץורימ תוינוכמב
 ו ול ו .עש |

 ,תולודג ץורימ תוינוכמב תגהנ אא
 םיעונפואב תירחתה 6צתא₪[א ש8-ב
 .דועו דועו

 בכרה ילכ ,יתרכזהש םיקחשמה לכב
 קחשמב ימנידה קלחהש דועב ,יטטס
 ,תויורחתב ,םינווגמה םילולסמב זכרתמ
 .תויופילאבו םירינרוטב

 83ן|60 אטפ לש םוצעה ןורתיה
 יו ו | 6
 וכפה בכרה ילכ םגש ךכב אוה ,קושב שיש
 ,השעמל .קחשמב ימנידה ךרעמהמ קל

 םיצורימ בכרב גהונ אל םעפ ףא התא /
 םילולסמהמ קלחב - ילאנויצנבנוק
 יבכרב םירחאב ,הלבות תויאשמב הרחתת
 תויאשמ ,ןוטב ילברעמ ,םירוטקרט) היינב
 תוריסב הרחתת םימה ילולסמב ,('וכו לזיד
 .תויטרפ תוינוכמב םירעבו ,תופחרו ץורימ

 איה הקיפרגהש הלמ יצחב רבכ יתזמר
 רבודמ אל .קחשמה לש סליכא בקע
 ןאכ ןיאו ,זהמ אםתםכ ץ0א 570270-ב

 םילולסמו ואדיו תייצטיגידב תוינוכמ
 עונמ ,השעמל .ןיטולחל םייטסילאיר
 םינוגילופ תקיפרגב שמתשמ קחשמה
 םג תיגולונכט הניחבמ תירשפא התייהש

==" 

 לנאש םושמ תאזו .םייתנש ינפל

 'זכ תיפרג תוכיאש וחינה

 רשא ,ריהמ קחשמ הילע ססבל ידכ קיפסת
 עגפי אלו ,486 יבשחמ לע םג בטיה ץורי

 ו ו 0
 .םינוש בכר ילכב םיגהונ

 קחשמב תורחתהל רשפאמ קחשמה
 ךרד רחא ןקחש לומ וא רינרוטב ,דחא
 ןמ תחא ךל רחב קר .תשר וא םדומ
 .ךרדל אצו - וגולו עבצ הל רחב ,תויומדה

 ,םלועה לכמ םילולסמב רוחבל לכות
 לכ ינפל .הנוש ץורימה םוקמ לכבשכ
 תורשפאב שמתשהל לכות ץורימ
 לולסמב תופצל תרשפאמש \%18\ש/-ה
 דומלל לכותש ידכ ,ידממ תלת קוסממ
 .החיתפה תיירי ינפל ותוא

 דוע וכותב ליכמ 1310 א: א\(6
 םיצורימ יקחשמל דוגינב .תועתפה המכ

 יויו
 דיימ "ךותחת" אלש ידכ .שיבפל/לולסמל
 קדבמ-תודוקנ תומייק ,םויסה וקל
 רובעל בייח היהת ןהב 608 0 1א78)
 רבעמ ךא ,לולסמה תא םילשהל תנמ לע
 ספטל ,םיצעה ןיב עוסנל ךל רתומ ,ךכל
 לכו תוילולש ,םימגא תוצחל ,תועבג לע
 | ו
 .רבדה ךּכ ןכאו תינוכמל קזנ בסהל הלולע

 ,םיזוחאב דדמנה ,קזנ ףס ת 6.
 ךלש תינוכמה זוחא 0-ל תעגהו

 .תקת
 תמרב הטילש רשפאמ קחשמה

 קחשל ןתינ - קזנה קשנמ לש תונימאה
 ,"תועיגפ יתלב" וא "תוריבש" תוינוכמ םע
 (א118ַא0) קלד לכימ שי בכר ילכ לפכבו
 .לבגומ ןמזל "וברוט" תוריהמ קינעמה

 ₪10 קמקכ-ב םיגשומה ,ללכב
 תלוכיבו ש"מקב םידדמנ אל אס
 ינותנב .רתוי ינטשפ ןפואב אלא ,הצואתה
 תוריהמ ךרעה תחת ,לשמל תוינוכמה
 ךרעה תחתו "ןיוצמ" םושר תילמיסקמ
 ,השעמל ."עצוממל לעמ" םושר הצאה
 לש הריווא רוציל ןויסינ ןאכ השענ
 ואוב ,תויוטש ובזע ,םזילאירהמ וחכשת"
 ב ל

 לש ןמוקמ דקפנ אל םמצע םיצורימב
 ,םישיבכב "תופמאר" ומכ ,תורחא תועתפה
 ןהו ,תויוכפהתה וא ריוואב תוטלאס
 .ץורימו ץורימ לכב תומייק

 טושפ הז יכ יאדכ שממ שממ ,7
 םדומ םכל'שי םא רקיעב ,יפיפ קחשמ
 םתא םא ,תאז םע דחי .ודגנ קחשל והשימו
 1: אאאכ טסחא ףעטממ לש םידיסח
 המישנ תרצוע הקיפרג םישפחמו
 .רחא קחשמ שפחל םכל יאדכ ,םזילאירו



 םינשפח תמחלמ
 ןיב םינשפחה תורחת תכשמנ

 /צ605 ,ןאתספפמתא ,[7ָ ץפךדא
 .צ \1100-ו

 עדימ ירגאמ לע תוחטבהה לכל רבעמ
 ,רתוי םירצק שופיח ינמזו רתוי םילודג
 תייגולונכט תא רוכמל םינווכתמ םקלח
 תותשרב םישומישל םהלש שופיחה
 םיחותיפה תא ךישמהל תנמ לע ,תוימינפ
 .םוחתב

 הריזל םיסנכנ םישדח םינקחש ,תאז םִע
 חתופ) 1האוסחוו-ה אוה םהבש םיטלובה דחאו
 ותצפהש (הינרופילק תטיסרבינואב
 בור לש וירבד יפ לַע .בורקב לחת תירחסמה
 לוכי 1מ%(סמו-ה ,חותיפה להנמ ,ןוטוואג
 ,םירחתמהמ רתוי רהמ תשרה תא קורסל
 וזמ הברהב הלוז הרמוח לע בכרומ אוהו
 וא 1,צ(6005 ,81.78 1578-ה םיכרוצש

 .ןאיספםמא

 חתפב הזו 2
 לע םכסוה סירפב הנורחאל ךרענש סנכב

 ,האבה 87א80-ה תסרג לש טרפמה
 14660806 ומתח המכסהה לע .1111א11, 3.2-ה
 18% ,טפוסורקימ ,51!א א[ו6זסץ זהו

 הזה שדחה טרדנטסה תא וכפה רשא ,לבונו
 .יטולוסבאל

 ליעי ףותיש :אוצמל ןתינ םישודיחה ןיב
 תוקינכט ,18%8 תייגולונכט לש רתוי
 טרדנטס ,טסקטב תונומת בולישל תושדח
 .דועו תואלבט תיינבל שדח

 ןפוא יבגל תומכסה ועבקנ סנכה ותואב
 ץןו65-ה תכרעמב הבי תכה
 - (קוגז11סזהו 1סז 1ח167161 601601 56166(ו0ז)

 ,אשו/\/-ב םירתא גורידל הדיחא תכרעמ
 קיודמ ןפואב תעדל םישמתשמל רשפאתש
 הסינכ עונמל הרטמב ,רתא לכ ליכמ המ רתוי
 .םיטנבלר םניאש םירתאל

 םישדח םיקסע

 לנרו'ג טירטס לווה חתפ בר אל ןמז ינפל
 ב"הראב ליבומה םיקסעה ןותיע ,(ו(5נ)
 הלעמל ךשמב .טנרטניאב רתא ,םלועבו
 רשפאל ידכ חותיפה יתווצ ודבע הנשמ
 ןותיעה תרודהמ תא לולכל רתאל
 .דחי םג תיתאיסאהו תיפוריאה ,תינקירמאה
 תויגולונכט בטימ תא ללוכ רתאה

 0 )כ

 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 יבחרב םירתא רפסמ ול ופסוותהו ,טנרטניאה
 עונמלו שוקיבה לע תונעל ידכ ,םלועה
 .םילודג הבוגת-ןמז ישרפה

 תא רתוי וא תוחפ ףקשי תשרה ןותיע
 רפסמ לולכי ךא ,תספדומה הרודהמה
 תונותיעב עיפוהל םילוכי םניאש םיטנמלא
 קושמ םיינכדע םינותנ ומכ ,הבותכה
 הסרובה לש םינותנ ירגאמל השיג ,תוינמה
 .יתושדח וניאש יקסע עדימל תורשפאו
 .הנשל 50% אוה גונעתה ריחמ ,םיניינועמל

 .1כ:/ /].ססהה/ :רתאה תבותכ

 טנרטניא ןולימ
 םיבשחמה תויונחב ץפומ ולא םימיב

 גאב" תאצוהב טנרטניא ןולימ ,ץראב
 וגוסמ ןושאר ןולימ והז ."םטסיסיטלומ
 תורדגה 2,400-כ ליכמ אוהו ,תירבעב

 םירדוסמה ,טנרטניאב םירושקה םיחנומו
 .ילגנאה תיב ףלאה רדס יפל

 הרורבו הטושפ הרדגה שי חנומ לכל
 םיפסונ םיכרעל היינפה ףוריצב תירבעב
 ןתינ תורדגהה ןיב .תוישומיש תואמגודו
 ,םיבשחמה םלועמ םיינכט םיחנומ אוצמל
 םג ומכ ,טנרטניאהו תוימוקמה תותשרה
 ישאר :ןוגכ ,תשרב וחתפתהש גנלס יחנומ
 םילוקוטורפ ,םינקת ,םירוציקו תובית
 .םיפסונ םיבר םיחנומו

3 6150806 

 םיבוטה םייחה - 656976 3

 תונושה א6156ג06-ה תואסרגש קפס ןיא

 .טנרטניאה תוחתפתהל ידמל קיודמ דדמ תווהמ

 םינפדפדה קוש לש טלחומה ובורב תוטלוש ןה

 תואיצמה תניפ
 רעונה ריע 4
 11: .ץס1ה66ח1ז31 .בקְמו6.טסהה/

 סט(ח (:סו5ויה|
 ₪ [-סזי ₪105 8 5. םָע ₪05 8 008. [-ןיסודו קה.

 10 יאליג) רעונל ןודעומ הווהמ הז רתא
 הסרגה השעמל אוהו ,םלועה לכמ (17 דע
 הז רתא .יתנוכשה ס"נתמה לש תיטנרביקה

 ידי לע ףטוש ןפואב קזחותמו בצוע ,ןנכות
 ןתינ .םדי לע רשואש רמוח ליכמו רעונ ינב |

 ירגאמ ,תוחישו םינויד ירוזא ןאכ אוצמל |
 םלועה לכמ רעונ ינב לש תומישרו עדימ
 .רשק רוציל םיניינועמה

 בחר סוידר <
 ור זז: .1001חה .60 .ן|/

 שי "סוידר" תימוקמה וידרה תנחתל

 חול תא ליכמה ןיינעמ טנרטניא רתא
 םירושיק ,וידרה ירדש תונומת ,םירודישה |

 תורשפאו םלועה יבחרב וידר תונחתל

 | תייגולונכטב םהירודישל ןיזאהל
 .אםג1. גאטסוס

 ןוימדהמ רזומ רתוי <
 הוז ://6זז .סזה 2. --אושעו 6 כוח 65/1 51. וחה]

 יבחרמ םירזומ םיעוריא לש תונומת
 ילוא זא ,ןימאהל הז תוארל םא .םלועה
 .ללכ תוארל אל ףידע

 קוריב םירבדמ <
 | ב

 ,הביבסה תוכיאב תקסוע וז ןויד תצובק
 יבחרב םילג תוכהל אשונל םורגל התרטמו
 .םהל תפכיאש םישנאל ץלמומ - םלועה

 דו

 ןהש םיטרדנטסה - (80%-ה תוביבסב)
 םהמ תומלעתמ ןהש הלאו םיחרופ תולבקמ
 .דורשל דואמ םישקתמ

 וש זז שח 0 - םטסאווהזא5 | ןנ!וטה< | םוזטוסזץ עחוהו]םוא | טוס 0

 הלמה תא יתשקה תודעור םיידיב
 ינפל טעמ יתנתמה ,507₪? ,תחתופה
 יתשחלו ילרוגה םטוטז-ה שקמ לע הציחלה
 .המדא אמאל הליפת

 ינניאש תולילקב רבע ןושארה בלשה
 .(םויטנפ יתינק םושלש קר) הב לגרומ

 ,ןבומכ - 6001181א תא הצור התא םאה
 .םואתפ המ - 2)811./51-ב םישל
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 | קל ן ק6 [ןפז הב

 חותרת וכח: ה ₪1 יי א-ב ו

 תרבח לש היאנת לכ תא לבקתש ירחא
 לש רכומה טמרופה לא סנכיה 6
 ןיא .םלועב רתויב הצופנה ןפדפדה תנכות
 ךסמהו הארמה תניחבמ םישיערמ םישודיח
 תומדוקה תואסרגב וניארש המל דואמ המוד
 תורוצת שולשמ רתוי יתיאר רבכ ,בגא)
 ששח לא זא ,6\1ו80306-3 לש תונוש הגוצת
 הנוש הרוצתה ךדיב היהת וא שיש הסרגב םא
 אתיבה תואסרגב רבודמ ןיידע ןכש - תצקמב
 .(תונושה

 תוקדב רבכ םייטלובה םירבדה דחא

 הנכותהש הדבועה אוה תונושארה הדובעה
 תמדוקה הסרגהמ רתוי תיטיא קפס אלל
 יגוסו הלדוג ללגב רקיעב תאזו ,(1א808(6ק0 2)
 .תכמות איה םהב םיברה הידמה

 ?הפ שי המ זא
 תכמות השדחה א808(6ק6-ה תנכות

 תמא ןמזב םילילצ רודישב יטרדנטס ןפואב
 םיפילק תנרקה ,(8541.-דזאוח 4010)
 ,תאז תובקעב .דממ תלתב טוישו םיטרסו
 וליחתי םיפוג רתויו רתוי יכ הווקתה תמייק
 תא ורישעי ךכבו וז היגולונכטב שמתשהל
 תופסותהו םייונישה לש תועמשמה .םהירתא

 חנק

 לש םיאלט תנקתה ןדיע םתש איה וללה
 ,ואדיו יעטקב תופצל תנמ לע רזע תונכות
 םירתאב תופצל וא הקיסומו םילילצ עומשל
 םהש ףא) דממ תלת תייגולונכטב םייונבה
 .(םבורב םיינויסינו דואמ םיטעמ

 םה םיירקיעה םיביכרמה ,השעמל
 יצבוקל בישקהל ךל רשפאמש 1 ,וצ6/4ט6וס-ה
 תולוקו הקיסומ ,םיילוק םיטקפא ,לילצ
 ,גןחת-ו א גצ ,אוזפ] ,גטש :םיגוסהמ

 הבוג :ומכ תויורשפא תוזכורמ וכותבשו
 .'וכו הריצע ,העמשה ,לילצה

 טמרופב הייפצ רשפאמ [.וצ6וש60-ה

 תא ללוכו (0טוסזנו6 לפא לש טמרופב ,א\ז[
 אוה שודיח דוע .הטילשה ירותפכ לכ

 םיכסמב תופצל ןתינ ותועצמאבש 1.1ש632-ה
 7אא1-ב םישמתשמה םיידממ תלת
 .(\וזטה] 468111/ 1ש[ס06|וחפ 1 .הגשטהשס)

 דעוימש (0011391א-ה וניה ףסונ שודיח

 םינפ תותשר) [חוזג\\6( תותשרל דחוימב

 ןיב תמא ןמזב רבדל רשפאמ אוהו ,(תוינוגרא
 הריכזמכ וליעפהל ,רתוי וא םישמתשמ ינש
 הסרגה ,וליאל רבעמ .דועו תינורטקלא

 ונעממואאו:|||-

 ו

 םניאש םיפסונ םישודיח תללוכ השדחה
 הסרגב קר ועיפוי בגא ,םבור) ןיעל םיארנ
 855-ה אצמנ םהיניבו (תירחסמה
 תיירטמ רצויש ,(560שז6 800%01 1.8ץ0ז9)

 .שומישה תחטבהל תובכש שולש תב הנגה

 ןיידע איה ידיבש הסרגהש שיגדהל יילע
 וליא תורוש תביתכ ןמזבו ,אתיבה תסרג
 בחרה להקל תיפוסה הסרגה הצפוה אל ןיידע
 .(םירנויצקטורפל אל םגו)

 בותכלו לואשל ,העד עיבהל וכישמה

 :ד.ת ,טנרטניא רודמ ,%/12 תכרעמ לא

 :סקפל ,51114 קרב ינב ,9

 :5-א11-ל וא 14

 םושרל - טטפ9 6 061צו8וסת.ת61.1]

 ,\/ז2 :511810071-ב
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 .הגיגח .בשחמה 0
 יו יוהי רחאלש איה הכי יקחשמל רתוי ךשמנש והשימ רותב

-= 28 -=-? 

 חינזהל יתיטנ דימת ,הקתפרההו טסווקה
 ץוריתה תחת .בשחמב טרופסה יקחשמ תא
 רצחב קחשל רשפא לגרודכ" לש בולעה
 ,"בשחמב ותיא תושעל המ ןיא זא ץוחב
 לש םלש רנא'זמ ימצע תא יתרטפ
 .תויתגרדהב חתפתהו ךלה רשא ,םיקחשמ

 עונמ ליעפמה קחשמ וניה ₪0 6
 תחת קר ת[ט\ג 96 לש הזל ההז טעמכ
 תופילא לש םינקחשהו םידמה ,תוצובקה
 .הנורחאה הפוריא

 .הוואר קחשמב קחשל תרחב םא ןיב
 יו ]יו
 ןושארה בלשב דקמתמ ,קחשמב ביהלמהו
 תויומד 22-ב יוטיב ידיל האבש ,הקיפרגב

 יי ו 0
 יו

 םיבשחמה יכ תעדל םיחכונ ונא בוש
 תודח םיקפסמ ,םויכ שיש "םידבכה"
 לצ תליפנ לש םיקיודמ םיבושיח ,תיפרג
 תויעבטב תבלתשמה תיתואיצמ היצמינאו
 .טרופסה יקחשמ לש תוימנידה םע

 ,רישי ,עיריש להק קפסמ רוטילקתה
 ץרש טפוש שי ."לג" השעי םגו תוזרכ ףיני

 הלא םיקוניפל ונלגרתה רבכ ,:1 '96-ב
 .שודיח םישפחמ ונאו

 ו
 דועב .קחשמה לש םוליצה תויווזב
 תוישפוחב "ללותשהל" תלוכי 1:4-בש
 ל ו יי
 תויטרדנטס תויווז רפסמ שי 8080-ב
 יל יי
 ל 7 יי
 ,ןאכ .היעבב ונייה ,םוליצה תיווז םע
 םע הענ ,הנוילע תינוסכלא איה תיווזה
 יי יב יי
 .םאתהב תיווזה תא הנשמ

 םשורה תא ונילע ריאשיש רבדה
 ןווגמ אוה ןמז ךרואל קחשל קשחהו
 ונא .ומצע קחשמל ץוחמש תויורשפאה

 יי
 היהי המ ,הצובק התואב היהי ימ ,תרחאה

 .דועו דועו טפושה היהי ימ ,חתופה בכרהה

 ,וניניבש םיללותשמהו םיערפומל

7 
 דועו ,תוריבע אלל וא םימודא םיסיטרכ
 שרגמה תא תוכפוהש תויורשפא ןווגמ

 .לגרודכל אלו המחלמ תריזל
 < תא םיכפוה ₪080 96 ומכ םיקחשמ

 א ןיעמל טרופס קחשממ בשחוממה לגרודכה

 טעמכ םיטלוש ונא וב ,טרופס רוטלומיס '
 ןשקאה ,חתמה דועב ,ירשפא טקפסא לכב
 ווליו ,םוקמ םושל ומלענ אל ןילנרדאהו
 -  .קחשמה ךרואל ונתוא

 יל אב ,םכסל הצור ינאשכ ,וארת
 יה ה 0 ו מ
 ,תיתוזח הניחבמ ביהרמ ,ןיוצמ תמאב אוה
 ...לבא .המישרמ רומיג תמר לעבו עקשומ
 ינא ,ם4;1 96 תא ונק רבכש םכמ ולאל
 םנשיש ןוכנ .רמול המ עדוי שממ אל
 םילדבה וליפאו תויופילאב םילדבה
 יאדכש חוטב שממ אל ינא ךא ,הקיפרגב
 יו יב ]ייל רש
 אצמנ רבכש המל ההז טעמכ רצומ
 .םכתושרב

 תר

  ,םינקחש ינשל תורשפא תצלמומ
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 וא ,םגפ פגצ סא דפ אוזפוא גצ
 שדח טסווק וניה ,פַג0 פגצ ,רוציקב
 תקהל ידי לע קפוהש ירוקמו

 ל ל ו ו ו ו
 תונשב ויחש ,וניניבמ "םישישק"ל
 י-ם
 תומדקתהב תצקמב ינויסינ אוהש תורמל
 ו

 םיקתרמה םיטסווקה דחא תא הווהמ
 ךשמנש ןקחש התאש יאנתב ,םויכ רתויב
 .לרותסמלו רזומל

 ה

 5 כ

 ו א ירו 5

'ְ . | 4 

 !בוט לזמ
 הידמיטלומה טסווק וניה ג 0 סגצ

 ןקחשה תא ןיטולחל ררחשש ןושארה
 יי |
 לוכי התאו ,יקנע םיעושעש קראפב ולוכ
 מ יי מ יונ ומ
 .שוגפתש תרחא

 תבשחוממה הקתפרהה התנכות זאמ
 תויורשפאה לכ ןיעל וארנ ,הנושארה
 הלילע רופיסב תונומטה תואלפומה
 תונשל תלוכיה לכה לעמו .יביטקארטניא
 םיטקייבוא ,ךכו .תמא ןמזב הלילעה תא
 ,םיקצומ ויה תרחא תיתורפס הריצי לכבש

 .םינתשמו םיליזנל םיטסווקה ךרד וכפה
 וקחיש םינושארה םיטסווקה

 םע קחשמ - ףרה אלל וללה תויורשפאב
 ןתינ וב קחשמ וא םויס תויורשפא המכ
 .ונתריחב יפל בוט וא עשרכ לועפל

 םיטקפסאל םג ןיינעה עיגה הרהמ דע
 .םירוביגהו תויומדה לש

 תומדל תומדמ
 תלוכי קיתעה 24% או654א5א-ב

 שיבג תרזעב תומדל תומד ןיב "גלדל'"

 רתוי םירכומו םיינרדומ םיקחשמו ,ףשוכמ

 וליפאו "סיטנלטאהו סנו'ג הנאידניא" ומכ

 "ה "= + -

 *.4 --- בי = 1 :

 ,ףסונב .היעבה תא רותפל יושע רבדה ="
 ץבוק לש תויוליפכ ןיא םא קודב
 .תונוש תוירפסב א .60או]

 הזה ץבוקה עיפומ וב בצמ תויהל לולע
 לש הנוכנ אל הנקתה לשב ,םימעפ המכ
 םיכייש םיקתועה לכ אל ךא) תונכות
 םורגל לולעה רבד ,(205 תסרג התואל
 .תראיתש ןתוא תועפותל

 אצמ ,רדתסמ אל ןיידע התא םא
 תא לכ םדוק ןיקתָיש בוט "יאנכט"
 תא קודביש ,ךירצש ומכ 08% 2
 הרוצב תופסונ תונכות ןיקתיו בשחמה
 לכב .םיסוריו ןיאש אדיווש רחאל תרדוסמ
 .הרמוח תייעבב רבודמ אל ,הרקמ

 ביבא לתמ ןורי
 ןתינ םא לאוש
 םלדוג תא ןיטקהל
 יצבוק לש םוצעה
 ןיידעו טשאטצ
 ?םתוא עימשהל

 .ןוריל םולש
 ריבסנ תישאר
 תא םיארוקל
 רשאכ .היעבה
 הקיסומ םיטילקמ
 16) ההובג תוכיאב
 - ץרהוליק 44 טיב
 טקפמוק תוכיא"
 סיטרכ ךרד ,("קסיד
 דנואס גוסמ לוק
 סיטרכ וא רטסאלב
 ,רתוי יתוכיא
 םע םיצבק םירצונ
 שאגצ  תמויס
 םאתומ םלדוגש
 :הטלקהה ןמזל
 לכ ולא םירקמב
 איה ואירטס תקד
 100 לדוגב חישק ןנוכ ,רמולכ ,10א18 תב
 בצמב הטלקה תוקד 100 דע רשפאמ
 | .ואירטס

 םיביבח םינרצי ולחה ,הנורחאל
 תורשפאמה תונוש רזע תונכות איצוהל
 עימשהלו ,4%-ה יצבוק תא סוחדל
 .לילצה תוכיאב עוגפל ילבמ טעמכ םתוא

 תחאב תשגפ ,טנרטניאה תרזעב
 ,וש הע םא[גזא - תוחלצומ רתויה תונכותה
 יפ תסחודו ,םניח שומישל תרתומה הנכות
 ןיידע םהש ךכ ,ו\\ 4צ-ה יצבוק תא 4
 .םתוא םינגנמ רשאכ אלפנ םיעמשנ

 שופיחה יעונממ דחא ךרד שפח
 .הזה םשה תא טנרטניאב

 לדבהה המ" :לאוש ןורשה תמרמ איג

 ברוצ ןיבל יטפוא-וטנגמ ןנוכ ןיב
 תניחבמ רתוי ןימא םהמ ימ .םירוטילקת
 "?םינותנה תרימש

 רבודמש ריבסנ תישאר .איג ןלהא
 תלוביקב םינותנ תרימשל םיעצמאב
 וא ,ינרדומ יטפוא-וטנגמ ןנוכ .ההובג
 תדחוימ הטישב לעופ ,א10 רצוקמה ומשב
 לש לדוגב טילקת לע רומשל תרשפאמה
 קפס ןיא .2.600 לש חפנב םינותנ 5.25"
 ךא דואמ המישרמ ןנוכה תלוביקש
 - תויזכרמ תויעב המכ שי ולא םיננוכל

 ,םינותנל השיגה תוריהמ איה הנושארה
 היעבה .חישק ןנוכל תיסחי דואמ תיטיאה
 םילעופ םה ירהש ,םתושיגר איה היינשה
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 םהבש םינותנה ךא תיטפוא הטישב
 םה ןכלו ,תיטנגמ הטישב םינסחואמ
 - דחא יטנגמ רמוח לכ ומכ םישיגר
 .יוביג תטלק דעו ליגר ןוטילקתמ

 לש הובגה ריחמה הניה תפסונ היעב
 טילקתש תורמל ,ח"ש 10,000-כ :הזכ ןנוכ
 .םילקש תואמ המכ קר הלוע 2.6020 חפנב

 ןנוככ בשחמה תניחבמ עיפומ א[0 ןנוכ
 ןתינו ,(8651 גוסמ) רבד לכל חישק
 קוחמלו ונממ אורקל ,רמוח וילא קיתעהל
 .םייק רמוח

 רישכמ וניה םירוטילקת ברוצ ,ותמועל
 יושעה רוטילקת םיסינכמ וילא ,רזייל
 ,דחוימ רמוחב הפוצמה יתכתמ רמוחמ
 אוה ,הבירצה רישכמ ךרד רבוע אוה רשאכו
 תא תצרוח שממ ברוצב רזיילה ןרק) ברצנ

 9 קיצי 4% ו = יח יי 0 )ו \
 + ו ו יב ב ו יב
 2 - ארד קל ה תרה קת קה וירדה חש אדרדצ הקרה

 ,..ןיקשונע יו וו יווני ירו יו יו ו יו וז --

 .(םייפוקסורקימ םירוח וב תרצויו טילקתה
 650א[5 הניה הזכ רוטילקת תלוביק
 ןתינש ךכב ץוענ ולש לודגה ןורסיחהו
 .אל ותו אלמתמ אוהש דע וילע בותכל
 תא קוחמל ןתינ אלש ללגב ילואו תורמל
 ךרוצל רתויב בוטה ןורתפה והז ,רמוחה
 קיזחהל" לוכי בורצ רוטילקת .םייוביג
 ךתוא תרשל ןיידעו הנש 35 "דמעמ
 .תונמאנב

 3,800-כ םויכ הלוע םירוטילקת ברוצ
 הלוע 6500 חפנב קיר רוטילקת לכו חש
 .ח"ש 40-ל 35 ןיב

 רוטילקתה לש םיפסונ תונורתי
 ןנוכ לכב האירקה תורשפאב םייוצמ

 ליגר 62-תסאו
 ןוטילקת תמועל
 ןתינה יטפוא-וטנגמ
 ןנוכב קר האירקל
 ובתכנ וב םגדהמ
 הלעמ .םינותנה וילע
 הדבועה איה תפסונ
 יבג לע בורצל ןתינש
 ינותנ רוטילקת
 ,הקיסומ ,בשחמ
 ןותמ :'סיריש
 ףאו ,םירוטילקת
 תהליק ב = יל
 לש ףסוא רוטילקת
 ואדיו יטרס וא םיריש
 יצבוקב ךרוצ שי)
 םתושעל ןתינש ואדיו
 ואדיו סיטרכ תרזעב
 סיטרכ וא רטסאלב
 ףסונב .(רתוי ללכושמ
 רוציל ןתינ ,ךכל
 הנוכמה רוטילקת
 ללוכה ,א[וא 6

 תקיסומו בשחמ ינותנ
 תקהל לש רוטילקתה ןוגכ קסיד טקפמוק
 ריעב זר" ביבחה קחשמה וא הנישמ
 דעונ דחמש הדמול רוטילקת - "דיתעה
 קסיד טקפמוק אוה ינש דצמו ךרה ליגל
 .רבד לכל םיירוקמ םידלי יריש לש

 הטושפ הלועפ הניה ברוצ תלעפה
 הנכות .הבירצ תנכותב שומישב הכורכש
 רשפאמה םיצבק להנמ ןיעמכ תלעופ וז
 םתוא ואדיו יעטק וא םיריש ,םיצבק רוחבל
 .רופיסה לכ הזו .בורצל םיצור

 טרדנטסל םיכחמש ולאמ התא םא
 - סצפ היהי אבה ןקתההש ךל עד ,אבה
 לש 760 דע ןסחאל םילגוסמה םירוטילקת
 ןוויכ ...שדח רודמ םיברוצ ןבומכו ,רמוח
 יל השרה ,רבדה תמלשהל ןמז שורדש
 .תוכחל אל ךל ץילמהל

6) [1 - 



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ו
 ,580468₪ 80065 תא קושל האיצוה

 ו
 תויוברת המכ ןיב תורחת לש תינדיתע
 .היסקלגב ןוטלשה לע

 עובקל שקבתמ התא קחשמה תליחתב
 הירפמיאה יבגל סיסב ינותנ המכ
 רבעמ .םיקהל דמוע התאש תיטקלג-ןיבה
 התא ,קחשמב ךתוא גצייש עבצלו םשל
 ןיב .קחשת ותוא עזגה תא רוחבל יאשר
 םדאה ינבב רוחבל ןתינ םינושה םיעזגה
 לע הלועש ,ילרטיינו טושפ עזג םיווהמה
 .דחוימב הבוט רחס תלוכיב םירחאה
 וא םייגולונכטה תונורתיה ,תאז תמועל

 ו
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 דורי רחסמ ןורשיכ ידי לע םינזואמ ,םירחא
 .תצקמב

 הירפמיאה תומ לע
 םג ,חלצומ היגטרטסא קחשמ לכ ומכ
 תחסונ לע ןעשנ 560 ₪ 8
 יי ו
 םיחתפמ ףסכ תרזעב ,ףסכ םיגישמ רחסמ
 הירפמיאה חותיפ תרזעב ,הירפמיא םינובו
 רחסמה תלוכי תרזעבו רחסמה תלוכי הלדג
 .ףסכ רתוי דוע םיגישמ

 הארנ חוכו ףסכ רחא ףדרמ םא םג
 תבשלו לכה בוזעל אל המל !ייה"ו רתוימכ
 רבכעב קילק ןיב ,"ףוחה לע ןאנפב
 שטונ ךמצע תא אצמת ,תדלקמב ₪חו6ז-ל
 ,תירסומ הדימ תמא וא ןורקיע ,לאידיא לכ
 תא סמורה ,רזכא םיקסע שירכל ךפוהו
 .םיימעפ ץמצמל ילבמ וירחתמ

 הקיספה בשחמה לומ תודדומתה םא
 רשא ,ךלש םיקסעה שוח רובע רגתא תווהל
 רב תייח לשכ יסיסב טקניטסניאל ךפה

2 
 ךל תרשפאמה ,אוט1.ךןקת,גץצםא-ה
 הדימ הנקב לגר תטישפו) רפע דע סומרל

| 
 .ונלש אלפנה םדומה תוכזב

 !תוטנאלפ ?תוטנאלפ
 קחשמ אוה 54068 ₪0685 ,וסיסבב

 וירוחאמ ריתוה רשא ,םינמולגמל
 היגטרטסא יקחשמב םיצופנה םיטקפסא

 ו ו יי
 טלתשהל ןתינש רתויב הנטקה סיסבה
 השיש הטנאלפ לכל .הטנאלפ איה הילע

 ו
 המצע הטנאלפה לע .ןושארה בלשהמ

 קי
 קראפו יונ ינגל דעו םייניערג םירוכמ
 םילמסמ םינבמה לכ ,ךכ וא ךכ .םיעושעש
 םאה) ךיתונווכ תאו העקשהה יפוא תא
 ,תיתיישעת המצעמ חותיפל תודעומ ךינפ

 ו
 לכ חתפל חילצת ,בוט ןקחש התא םא

 .םימוחתה לכב הטנאלפ

 תויללח
 לש יצ םיקמ התא ךיתוסנכה תועצמאב

 יעצמא תא השעמל הווהמה ,תויללח
 ןיב עונת ומיע ידיחיה הרובחתה
 ןמזב םיביואב לקתיתו ,תוטנאלפה
 ,הגאד לא .תורחא תוטנאלפ רחא ךישופיח
 טזאשס 60א[אג\אסמא-ב ןאכ רבודמ אל
 .רוטלומיס לש ברק קשנמ קחשמב ןיאו
 עונל תולגוסמה תויללח ןנשי ,תאז םע דחי

 ו
 תא תוצחל לכות ןמיע ולאכ שיו ,(רוא -

 .הלוכ היסקלגה

 ללחב שגפינ
 ךא .יפוסניא וליפא ,לודג אוה םוקיה

 תונבנו תוכלוהה תוירפמיאה לכ םע
 ומכ םיבכוכה ןיב תוצצורתמה תויללחהו
 וא םדקומבש חינהל ריבס ,תרווכב םירובד
 .תובירי תומצעמ יתש ושגפיי רחואמב

 וי יו 0 0
 םא ;ולאכ םיפצמב לפשטל ידכ ףורעו
 תוצור תוירפמיא יתששכ רצונ שגפמה
 קחשמה ,הטנאלפ התוא לע טלתשהל
 ,ךכו .ןתמו אשמה ךרד תא ךתושרל דימעמ
 עיצהל יאשר דצ לכ ,תיבמופ הריכמב ומכ

 יי
 הכזת תומצעמהמ ימ טילחת וזו ,הטנאלפה
 ימולשת ללכיהל םייושע םיאנתה ןיב .הב

 ו
 העובק הרבעה ומכ ,רתוי םיגירח םיאנת
 הירפמיאהמ םישנא וא םילעופ לש
 .הנש וא שדוח ידמ הטנאלפל
 ו

 ,הטנאלפב הכזיש הז היהי ,רתויב תכשומה
 ןכש ,ללכה ןמ םיאצוי המכ םנשי יכ םא
 תונמא תריצי רשפאמ 50 58
 הלשממל םורגל םילוכיש ,םולש ימכסהו
 אקווד ןויכיז קינעהל תחא הטנאלפ לש
 הזוח םייקמ ךא ,תוחפ עיצמש ןרצנוקל
 .המיע םולש

 ןיא הטנאלפה לע זרכמה ןמזבש ןוויכמ
 ביריה עיצמש העצהה המ תעדל ךתלוכיב
 רחסה שוח תא חתפל ךילע ,לופונומה רובע
 העצהה תא שיגהל דיפקהל ,חלוממה
 ששורתהלמ רהזיהלו ,רתוי ההובגה
 חותיפ ןובשח לע תונויכיז תשיכרב

 ו

 ו -
 קחשמל עיגמ חבשל ןויצ
 לע ססובמ וניאש םושמ 50 858
 אא ₪855₪) רות רחא רות ןורקיע

2 
 .לבגומה ןמזה ןורקיע

 בשוח התא םאו הקספה אלל םרוז ןמזה
 וו ג

 שממ היסקלגה תא םישבוכו תאז םילצנמ
 וב ןושארה רבדה ,השעמל .ךפאל תחתמ
 תורשפאה אוה הכרדהה תרבוח תדקמתמ
 ידכ ,ש שקמה ידי לע קחשמה תא איפקהל
 .תועבצאה ןיבמ ךל קומחי אל אוהש

 ינש טבממ הבהא
 הארנ 5068 ₪0/6%8 ,ןושאר טבמב
 ו -
 ומכ םיקחשממ תועפשהש ,ינדיתע
 ,ושואשס 6סאוא אפה אאוט א
 6 יז א, צ
 ש דחא לכב םירכינ 08 08877 2-ו

 .ויבלשמ
 לגרתתש רחאל

 סנכיתו קחשמל
 דחאש הלגת וקמועל
 אוה ויתונורתימ
 יקחשמב .ובש תוליזנהו תוימאנידה
 קזחמ ללכ ךרדב התא ,םירחא היגטרטסא
 .התוא ביחרמו רפשמ ,הירפמיאה תא
 ,ןמזה לכ חילצמו חתפתמ קר השעמלו
 תא בכעל םילוכי םיביריהש דועב
 .ךתוא שילחהל שממ אל ךא ,תוחתפתהה

 םג 50468 ₪06%5-ב ,תאז תמועל
 עתפל התא ,תקזחתהו תססבתהש רחאל
 .תוטנאלפהו הדימב .בוש שלחיהל לוכי
 םיענומ םיביריה ,םומיסקמל וחתופ ךלש
 ב -.רוסחמהו ,תושדח גישהל ךממ
 .ךשמהל [ םיינויח םימרוג שוכרל ךל רשפאמ
 אשמ יתווצו תויללח ומכ תוחתפתהה
 הירפמיאה לש החירפה ךילהת ,ךכו .ןתמו
 .לש ₪ב ךילהת רצונ ומוקמבו ,ךפהתמ
 .הכיעד

 קר זכרתהל ,םצמטצהל שי ,הז הרקמב
 שוטנלו תויביטקודורפ 0

 ךלש רמה םהב םירוזאו תוטנלפ
 ייןיערג שדחמ תונבל ,השעמלו .תפפור
 ,תוחוסב הכרעמל ךתוא ריזחיש קצומ
 .םישדוחמ

 תתויהל קחשמה לכל רשפאמ הז טקפסא
 כ התא ןכש ,רתוי הברה בכרומו ךורא
 .אלא ,היילע לש לולסמב דימת אצמנ
 .תודרשיהו קבאמ לש ידימת לולסמב

 הקיפרגהו לוקה
 "לוק הקיפרגה םוחתבש מד םא םג

 ,פזאו ( (6יזץצ 2000 ימי זאמ תומדקתה ןיא
 הארנ ,םינטקה םיטרפל בל םישנ םא
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 ףתוי םירישע םויה לש םיקחשמהש
 1 הקיפרגה .דחאכ ב םייפרג םיטרפב
 לש הקיפומה ךא ,הריבס ןאכ
 .ןתינש 0 ..תבזכאמ 90 5
 תא וולייש תונוש תומיענ המכב רוחבל

 יי

 " "דבכ היגטרטסא קחשמ"

 שר יו ל ו
 יאדכ ,50.68 80688 תא תונקל

 יי
 םיפידעמש םכמ ולא .הָיגטרטסא יקחשמב
 וא שגא68 07 || ומכ םיקחשמ
 םייושע ,חאאדהפצ 1

 ברקה טנמלא לש החנזההמ בזכאתהל
 יו | ב
 ינפמ ,ונהיי היגטרטסא לש םייתימא
 הרדגהל סנכיהל לוכי טלחהב קחשמהש
 ."דבכ" היגטרטסא קחשמ לש



 ןבאתמ =.םז תוביב וע
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 הורג יהטב ןץפוח השו ןויווזב רוקח א םיניבמ
 םיפיבפמ 1 אפ חחובג החבחל לפ תחי

 הנתמ וזיא םעפ אל םתטבלתה םא
 ןויער הנה ,םכלש םירוהל תונקל
 אוהש ,בשחוממ לושיב רפס - ירוקמ
 ירפס לש רתוי הלודג הרדסמ קלח
 .הייפאו לושיב

 וז "יתפרצה חבטמה חוחינ"
 100 הליכמה תיתודידי הנכות
 יפל םירדוסמו םיניוממה ,םינוכתמ
 .תוחורא וא תונמ

 | ₪ ₪ 9 דש ְי

 2 2 7 / <. וא
 ְי : ו - 5 /

 "3 2 ₪ = *. ' 9% -"ר :

 וידוטס סקיפ דיק

 הנכות םכינפב גיצהל יל ושרה
 סקיפ דיק" - דחוימב הקילדמ תיפרג
 ."וידוטס

 םייפרג םילכ שי םינעוצקמל םא
 ,"פושוטופ"הו "רוטקריאד"ה ומכ
 ."סקיפ דיק" תא שי התומתה ינב ראשל
 הלש תלוכיב ןומט הנכותה לש יפויה
 לככ רויצ ןורשיכ רסח ,דחא לכל םורגל
 םירויצ וידי תחת איצוהל ,היהיש
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 רדס יפ לע ןיוממ תונמה טירפת
 הנמה גוס ,הנשה תונוע ,יתבפלא
 .םיכרצמהו

 הטושפ יתבפלא רדסב הריחב
 ךיא רתוי וא תוחפ םיעדוי םא דואמ
 יפל הריחבש דועב ,הנמל םיארוק
 לכואל ונובאתש ימל רוזעת םיכרצמ
 תויונחהש רחאל ,ותוא ףקת יתפרצ
 .ורגסנ

 וב ךסמל םיעיגמ ,ךכ וא ךכ
 הנמה לע םיטרפ רפסמ םיגצומ
 המכ ,התנכהל שורד ןמז המכ :היוצרה
 תולעה המ ,תשרוד איה לושיב ןמז
 תמר ,(ינכדע אל ןותנ) תרעושמה
 ,םיכרצמה תמישר ,הנכהב ישוקה
 ןורחא ןורחאו ןוכתמה ךסמל הסינכ
 .םימיאתמה תונייה תמישר - ביבח

 םינותנה לכש םיטילחמש רחאל

 וליפאו םירצק םיפילק ואדיו ,םיפירטמ
 .הידמיטלומ תוגצמ

 ותוא ,רויצה רוזא אוה ירקיעה ילכה
 דיב רויצ ;םילכ רפסמ תרזעב םירצוי
 עבצב םימלש םיעטק יולימ ,תישפוח
 תסנכה ,תומתוחב שומיש ,דיחא
 .'וכו טסקט ,םירטליפו םיטקפא

 ליכמ וניאו חונ ,טושפ קשנמה
 המורתה .ילאוטסקט עדימ טעמכ
 תגשומ םכלש תונמאה תריציל הלודגה
 תא דבעמ הז ילכ .רדנלבה תרזעב
 םימתירוגלא ,םירטליפ תרזעב הריציה
 הנממ םירצויה ,םירחא םילכו םייטמתמ
 .ירמגל הנוש והשמ

 לש םלש טירפת שי ,ךכל ףסונב
 רשפא הנומתה ךותל - םירפו'צ
 ,םינכומ םירויצ ,ואדיו יעטק סינכהל
 וליפא רשפא) לוקו עקר ינויפא
 ולאל .("תיב תרצות" לוק טילקהל
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 תה
 ךסמל תשגל רשפא םימיאתמ
 .ןוכתמה

 ןתינו הנמה תנכה רדס גצומ ןאכ
 12-ל דע השורדה תומכה תא עובקל
 ילכ תמישר תא לבקל ,םידעוס
 תורעה רומשלו םישרדנה לושיבה
 .תודחוימ

 ,תוחוראה טירפתל םתינפ םא
 יפל וז תורשפא ורדיס םיפשה בטימ
 רשפא ךכו ,הנשה ישדוחו תונוע
 תודמועה תונוש תוחורא 12 ץבקל
 .םכתריחבל

 תוארל איה הנורחאה תורשפאה
 תוירשפאה תונמה 100-מ תחא לכ
 ינאו ,ךסמה לכ לע אלמ לדוגב
 תא חתפיש המ קוידב הזש ענכושמ
 ראשנ וישכע דעש ימל ןובאיתה

 .םינדעמה הארמל שידא

 תורשע וניכה תמאב םישקתמה
 םתוא אלמל אוה רתונש לכו תוציקס
 .םיעבצב

 :םיפסונ םילכ וידוטסב

 תוארל רשפא הב - גז גיז תייזיוולט

 ןונגסב םיפילק ואדיו יעטק ךורעלו
 .א11ץ-ה

 תוגצמ ינימ תנכהל ילכ - תויפוקש
 .הידמיטלומ

 המוד ילכ - תוילטיגיד תובוב
 איה תודקמתהה ןאכש אלא ,היזיוולטל
 איה דציכ םיעבוק ונאש תחא תומדב
 .גהנת

 תויצמינא תנכהל ילכ - עיבטמ

 .דועו תורצק
 ,התכזש תניוצמ תיפרג הנכות יהוז

 איה .םיימואלניב םיסרפ הברהב ,קדצב
 ליג לכל המיאתמ ,שומישל הלק
 .םוחב תצלמומו

 .-ר. ==
 - - ו -

. - / 
 או
%\ | 23 -- 

 רוטילקת וניה ס6מגא קז.אאפמד
 תרדסמ םיסונייקוא אשונב הידמיטלומ

 קפוהש ,61גאאמ]ו, 0150088 -ה
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 בוט רקוב
 הדמולו רופיס לש בוליש

 ץראה רודכל םירושקה םיאשונב
 .ללחהו

 לותחו לוגנרת לַע רופיס והז
 הסינכהלו שמשה תא סופתל םיסנמה
 לותחל עירפת אל איהש ידכ קשל
 .ןושיל

 םיפשחנ ונא ,רופיסה ידכ ךות
 ונתוא םיבבוסה םייעדמ םיאשונל
 םיפוג םע תורכה .םוי םויה ייחב
 ,םיקחרמ תכרעה ,םיעבצ ,םיימימש
 ,םילילצ ,םינוויכ ,רוא תורוקמ
 רודכב םייחה לע שמשה תעפשה
 .'וכו םוחהו רואה תונוכת ,ץראה

 תונורחאה תודמולה בורב ומכ
 ,רבכעה תועצמאב תישענ תוליעפה
 תורבסומ ךסמ לכב תויורשפאהו
 הארנ םנמוא הז .םיבוהבהבו לוקב

 "רש

 .1111508₪1%\8 תרבח םע ףותישב
 םירחא םירוטילקתל האוושהב

 או050 77 00548%5-ה ומכ אשונב
 זדומפ שאסמה דצמ 58: 6008 1.-ו
 ,ללוכ טבממ אשונה לע טיבמ או ה ,%5

 תועפותב רתויו םיטרפב דקמתמ תוחפ
 .תויללכ

 יכ דע תורזומ תוראהב אלמ אוה
 תנווכ התייה המ" ןיבהל השק םיתעל
 ."ררושמה

 אשונה לע המגודל םיצחולשכ
 םיאור ,0605.4א 000 פא
 לבקל םוקמב ןתייוול לש הנומת
 ילעבו םיחמצ) ןוטקנלפ לש הנומת
 ןוזמ רוקמ םישמשמה םיריעז םייח
 .(םיגדל

 ,לודג ךכ לכ רבדש םיהדמ הז"
 ןטק ךכ לכ רבדל קוקז ,ןתייוולה ומכ
 םיילושה תרעה תעמשנ ",ותייחמל
 .תמאב ונ ,הנומתל תפרטצמה

 ידי לע גצומ רוטילקתה בור

 הטישכ ומצע תא חיכומ ךא ,עגיימ
 דצמ "דונדנ"ה תמר תדרוהל הבוט
 .קחשמה דליה

 לע טעמכ תוריואמ תויושחרתהה
 אל ימעטלש רגתא והזו ,ךסמה לכ
 ןטק קלח קר - החלצהב וב ודמע
 םיטרפ תסנכהל לצונ ךסמהמ
 ,ןיינעו רומוה רופיסל םיפיסומש
 הרוצב תוצר ןניא ,תוסג תויצמינאה
 .ןוצר עיבשהלמ קוחר לוקהו הקלח
 תגצה ידי לע םירבעומ דומילה יקרפ
 םילבוסו ,תוניירקב תוולמה תויפוקש
 ךרואמו תויביטקארטניא רדעיהמ
 ,םזגומ

 דמועש ןיוצמה ןויערה תורמל

 וספספ םיתנכתמה ,וז הדמול ירוחאמ
 .הקיפרגלו בוציעל עגונה לכב
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 0654א קו.האםטז
 םינוטרס לש תורצק תויצטנזרפ
 תואופק תונומת תרדס וא םירצרצק
 תונומתה תוכיא .תוניירקב תוולמה
 ךא ,תיסחי םייחטש םירבסהה ,הבוט
 תרזעב תרצונה הריוואה ,לכה ךסב
 הפצמ ןיעמ רוציל החילצמ הקיפרגה
 .ךסמה יבג לע רישע ימי תת

 תוירוגטקה יפל קלוחמ אשונה
 לש ךרואב טרס - היצטנזרפ :תואבה
 םדאה ןיב הלועפ ףותיש ,תוקד 4
 תולאשל תובושת תלבק ,סונייקואל

 היירפס ,םוחתב םיחמוממ תורחבנ
 ,(םירחא תורוקמל ונתוא תחלושש)
 ,הדחכה תנכסב םיאצמנה םייח ילעב
 ץראה רודכ לע םיסונייקואה תעפשה
 .םיסונייקואה לע םינותנו

 ימכ ךא ,דחושמ תצק ינא ילוא
 לש םירחא םירצומ הארש
 עדוי ינא ,סוצגאאמו, 88/1860%צ -ה
 .רתויל םילגוסמ םהש



 יסגול לאכימ :תאמ

 תכרעמה תצאהמ תונהיל ידכ אל ,אל
 דובעל ידכ אל ,תרבגומ םיבאשמ תריבצו
 םיפי תונולח םע תוחונבו תוליעיב
 :השדחה הלעפהה תכרעמ - רתוי םילודגו

 בשחמל יילא הסנכנ טפוסורקימ לש
 תזירא לע ,קדיחוו תחא הביס תובקעב
 היינש .הבוח רדגב איה יכ ןיוצ קחשמה

 ,סחוד ימצע תא יתאצמ ,ןכמ רחַאל |
 קחשמ מכ לכהו 3 ריבעמו קחומ

 / .דחא <

 לע לעופ קחשמהש ןוויכמ ,ןכבו
 : לש רדהנה טנמלאה וב יוצמ ,ו/וח60% 95-

 :תקתעהו הנקתהה ןדיע) שדסקז,גצ
 קר רתונ התעמו ,(חישקה ןנוכל עדימ
 =. ליחתהלו ןנוכל רוטילקתה תא סינכהל
 .הקתפרהב

 ' יב רוחבל תורשפאה ךל :ןתנית ןאכ
 5קז[כמה -א/\א-ב הטילש - ישיא קחשמ

 :םע תיגוז הלועפל צתאסאו-ב רסילש וא
 ןיבמ ,ישוקה תמר תריחב רחאל .רבח
 ואדיו ןוטרסב הייפצו ,תונותנ תומר שולש
 14-מ דחאל תאצל ןכומ התא ,רצרצק
 דעו ןאוס ןילופורטממ לחה - ברקה ירוזא
 דחא לכש ,םיחטבואמו םיכושח םירצבמל
 .ול םידחוימה םיביואב אלמ םהמ

 רוזאה לש דצ טבממ טולשת תומדה לע
 תא רובצת רצק ןמז ךותו ,אצמנ התא וב
 תופקתהה ןווגמ עוציבל שורדה עדיה
 דעו םיטושפ הטיעבו ףורגאמ - בחרה
 :תויריוואו תויבוביס תוכמו שא ירודכל
 ידי לע עצובי תופקתהה לש לודגה ןקלח
 םירחאלש דועב ,תויארפ םישקמ תוציחל
 ףוסיאו הליטנ תועצמאב קר עיגהל לכות
 הלא םימצע .ךסמב םינוש םימצע לש
 תחתמו לעמ - םוקמ לכב טעמכ םיאצמנ
 םידומעו םיחפ ןיב ,םיניינבו םירשגל
 דימתהל ךילע .ביואה סיכב וליפאו
 ,תופסונ תודוקנ רובצל ידכ שופיחב
 תשומחתהו קשנה תרדס תא ןכדעל

 | הש .לעמ טעמ ךלש חוכה דמ תא ריאשהלו |
 .ביואה לש

 ;רוזאב םיביריה לכ תא לסחתש רחאל
 קזח םחול ןיעמ ,םהלש "סובה" תא שוגפת
 םידחוימ םיכלהמ עצבי רשא ,חקיפו

 דמשכ .וירבח לש ולאמ רתוי םימכחותמו
 בלשל ץפקות ,טטומתי אוהו ספאתי וחוכ
 ונכדעיש ואדיו ינוטרסב הפצת ףאו אבה
 ."הלילע"ה תוחתפתהל עגונה לכב ךתוא

 םיילוק םיטקפא לש בוליש ךות ,ךכו

 ₪ כ

 2 ןא--ש 0% 4
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 : תדחוימ הקיסומו בוט רוביד ,םיניוצמ
 םילבקמ ונא ;תריוצמה הרדסה ךותמ |

 תוכמ קחשמ לש רתויב תדבוכמ הליבח
 ףילחהל הליכשה רשא ,4661.41א1 תיבמ
 ברק לש םמעשמה קשנמה.תא

 , 7 ]| 'ףסונ רוטילקת' ףרוצמ. הזיראל |
 לש םיעשעשמ םיסקימוק ליכמה
 =, הקספה תויהל לוכיש המ ,תויומדה

 . בחר ןונגסב ,(רוגס םוקמב) דחא-לע-דחא
 .הלועמ תויקחשמ םע שדחו
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 .שנ"וטק 320-ר דצ תוציגוטה תויוריהמכ
 םא .קוביזה תדוקבכ םירחאה םירוטרוטיסה תא ריאטמ 2 ירפ דברג
 רסצצ תא רוגח זא ,יתיסחא \ הרוטרופ צורטכ תורחתהר תוסרח דית
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 דהא הלומרופה תופילא לש 'משרה וצומה
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 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 בשחמ קחשמל םיבושחה םידדמה דחא
 בר קחשמל תורשפאב זכרתמ ,םדקתמ
 טנרטניאה .תשר וא םדומ ךרד םישמתשמ
 הניא ,םלועב הלודגה םיבשחמה תשר -
 לש תונרקסהו עדיה יכרוצ תא קר תקפסמ
 תא שממל ול תרשפאמ םג אלא ,םדאה
 ךרד | שגפמלו | קחשמל | ותוואת
 .םי-\10כ-ה

 אשס-ה תא ראתל הצופנ ךרד
 קחשמכ איה (אוט!חט ₪86ז כטתשטסת)

 וניה (0א) קחשמה החנמ ובש םידיקפת
 לבגומ וניא וב םיקחשמה רפסמו ,בשחמ
 (תואמ ףאו) תורשעל עיגהל לוכיו םידדובל
 וירזועו א-ה םיקמ .תינמז וב םינקחש
 םירצוי 0028 וא 124805 :םיארקנה)
 םיקוח ,היפרגואיג םע ,ילאוטריו םלוע
 רשא הביבס רוציל הרטמב ,ולשמ םיללכו
 .ןמז ךרואל ןקחשה לש ונוימד תא הרגת

 םיענה םי-א!טפ לש םיבר םיגוס םנשי
 ךרד םייניבה ימי תפוקת לש היזטנפמ
 עדמ דעו ,רתוי וא תוחפ ,םייתואיצמ תומלוע
 .קנאפרבייסו ינוידב

 תונש ףוס זאמ םימייק א1!ע-ה יקחשמ
 םידדוב םהב וקחיש םינמז םתואב .םיעבשה
 םיבשחמ תותשרל השיג םהל התייה רשא
 ,הלשממ ידרשמב תויוצמ ויהש ,תורקי
 .תואטיסרבינואו תולודג תוירחסמ תורבח
 חתפתהל ולחה ,טנרטניאה תחלצה זאמ
 .תשרה יבחר לכב םי-א!)כ תואמו תורשע

 ?הפ הרוק המ

 וליא םיקחשמל השיגה ,יללכ ןפואב
 תונכות וא ד₪1.אשד תנכות ךרד תעצבתמ
 הרטמל דחוימב ומאתוהש (01.15א75) השיג
 ,זאצדזא דזאצ ה (גנם ,(נאז(!כ ,ץץזאדנא) וז

 7 - כ

 לש טלחומה בורה ,תאז םַע דחי .(דועו
 םינקחשה םע םירשקתמ ןיידע םי-א!נכ-ה

 וא הנומת ,הקיפרג לכ אלל דבלב טסקטב
 .לילצ

 לע רתוול םינכומ ויהי רשא םישמתשמ

 דוריגב טעמ ועיקשיו הידמיטלומה תוגונעת
 ,ואולמו םלוע ולגי ,והשמ ספסוחמה ,יופיצה

 ,חחושל ,תויומד תורשע שוגפל ןתינ וב
 דבל) תועסמל תאצלו תודיח רותפל ,םחליהל

 .יטנרביקה בחרמב (תוצובקב וא

 \[02 ךל השע
 .םיצופנ םי-אושפס יגוס רפסמ םנשי

 יתמחלמה אששס-ה אוה רתויב ץופנה
 רשפאמ אוה ןכש ,(סח1םאדמס 60אז34ד)
 רתוי "תניינעמ"ו הרישע הביבס םויק
 םימודה ,(5006181, א[טס) "םייתרבח"המ
 ,186-ה ומכ) הדיעו תוחיש תביבסל רתוי
 תנתינ ובש שגפמ םוקמכ םישמשמו
 ףתתשהל תלבגומ תורשפא םינקחשל
 .םתוא בבוסה םלועה תיינבב

 םניה םיצופנה םייתמחלמה םי-א1כ-ה
 ,01861,5 ,(רתויב םיקיתווהמ) גםפםפח
 דחא וניה 458-ה .1.2-ו אוםא6 ,םזא
 ,םיירלופופ ושענש םי-א!שע-ה ינושארמ
 לודגה יתמחלמה או -כ ןייפאתמ אוהו
 ידי לע רצונ פז1אטאטפ .ןושארה
 תא רישעהל ופאש רשא ,48₪% "יבזכואמ"
 ןווגמ תא לידגהלו םימסקה ,תוברקה תכרעמ
 ,םתמועל .םיצפחהו תויומדה יגוס
 יגולונכט רתוי רודל ךייש ,1.תא[שש-ה
 הנבמ תא תונשל רשפאמ אוהו ,וימדוקמ
 ידכ ךות) ובש םיטקייבואה ןויפאו םלועה
 רושיא ולביקש םינקחשה ידי לע (ותלועפ
 .ו/124805-המ ךכל

 ,גאוצ1. 45 ,6כ) ויתורזגנו 1, ,ללככ
 ,םילודגל םיבשחנ (םירחאו 5
 יגוס לכ ןיבמ רתויב םיבכרומהו םירישעה
 .םי-א1ש0-ה

| % 
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 תוזג זוז < 12 - וזו עפ הוטו

 ₪|>  [הוו שווא 51וחן5 וו

 ,םה םיצופנה םייתרבחה םי-אוזנכ-ה
 ,(רתויב קיתווה) דזאצ אספע
 .דועו ,511 1.צ ,ךדזאצ אוטפה ךזאצ 8

 ןיבמ ןושארל בשחנ ךץזאצאטע-ה
 יבזכואמ ידי לע םקוה אוהו ,םייתרבחה
 ופייע רשא ,םייתמחלמה םי-א[0ע-ה
 המרב .תורבדיהה ךרדב ורחבו תוברקמ
 "םייתרבח"ה רתיו דזאצאוטפ ,תינורקעה
 םירדחו םיצפח תונבל םינקחשל םירשפאמ
 רישעהל ךכבו ,"תוטורפ" תרומת םיטושפ
 הרטמהש תורמל ,אשס-ה םלוע תא
 .יתרבח שגפמ הראשנו התייה תיזכרמה

 ,א(ש55 ,א100 :םניה םיפסונ םיגוס
 בוליש םיווהמ םרקיעבש ,םירחאו 8
 א/00-ה .תונוש תומרב םיגוסה ינש לש
 ןפוא תניחבמ 1.2-ל תמיוסמ הדימב המוד
 שמשמ אוה םיבר םירקמב ךא ,ותיינב
 םייתרבח םהש םיינויער םי-או!כ תיינבל
 .םסיסבב

 החימצל תובר ומרת רשא םירבדה דחא
 םיבשחמה תומצעתה התייה הז םוחתב
 חותיפ תורשפא שומימ ידכ דע ,םייתיבה
 םירקמבו ,ו/ז24/805-ה לש םתיבב אוטפ
 ,בורל .תיבהמ תרש תצרהל ףא םימיוסמ
 תוכרעמ לע תישענ חותיפה/היינבה תכאלמ
 אוטפ יעונמ םימייק יכ םא ,ןהיגוסל שאזא
 ./!גסוח(ספת-ו ל/ות00ש8 ,2005 תביבסל םג

 שי ,אשעס ץירהל ידכ ,ןפוא לכב
 תועש ךשמב רבוחמה בשחמב שמתשהל
 .טנרטניאל (עבק ךרד ןבומכ ףידעו) תופוצר
 אוע-הו רחאמ ,ירשפא דימת אל הז רבד
 ילעב רשא םילודג בושחמ יבאשמ ךירוצ
 םתונפהל םיפידעמ ללכ ךרדב רתאה
 תוריש ןוגכ ,רתוי "תויניצר" תורטמל
 דעוי ןהל תולועפו םיבושיח עוציבו םינכרצל
 .הליחתכלמ בשחמה

 ס'לכת
 יקחשמל דואמ המוד קחשמה תרוצ

 .ורבע םינשמ טסקטה יססובמ הקתפרהה
 התא םהב םימוקימה ירואית תא לבקל לכות
 םיאצמנה םיצפחה לכ תאו ,1/00₪) אצמנ
 םהיתולועפ ךינפל ועיפוי ,ןכ ומכ .ךתביבסב
 םיאצמנה םינקחשה לש (5צ) םהיתולמו
 תא תוארל ןתינ .םוקמה ותואב ךתיא
 םיקחורמ םינקחש ידי לע םירמאנה םירבדה

 א-ה ימוקימ לכ רבעל רוביד םיעצבמה
 אל הדוקפ) 580₪7 תדוקפ תרזעב
 .(םינקחשה בור ברקב תירלופופ

 תשקה ידי לע תעצבתמ א-ב הזוזתה
 יאנתב) עונל ןיינועמ התא וילא ןוויכה תוא
 לש הרקמב .(תירשפא הז ןוויכל העונתהש
 ןתינ ,א\שפ-ה תודוקפב תואצמתהב ישוק
 אלב רזעיהל וא צח[ תדוקפב שמתשהל
 .םירחא םינקחש טעמ

 םילולע ךיתודוקפ תשקה ידכ ךות
 וא תולועפ ירואית ךסמה יבג לע עיפוהל

 /\| ₪ ד 6וח61 <1> - 0.1580 \ | | <| -|

 7 אא 40 | 00 ||

 וניא רבדה .םירחא םינקחש לש םהירבד
 הלועפהו דילקמ התאש הרושה תא עטוק
 .([בומכ ₪תוסז שיקתש ירחא) הנקתכ עצבתת
 תא רפשל ידכ םגו) וז היעב עונמל ידכ
 שמתשהל יאדכ (ךלש קחשמה תוכיא
 תומייקש תונושה 011₪א1-ה תוינכותב
 וליא תוינכות .ישפוח ןפואב טנרטניאב
 ילבמ םג תוירקתל ביגהל ךתומדל ורשפאי
 תא תנכתל לשמל לכות) ברעתהל ךרטצתש
 התאש םירואיתה תא קורסל 0115א1-ה
 ,םוקימה ותואל תסנכנו הרקמבו ,לבקמ

 םי-\א[02 תמישר
 ;םינלינעמ
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 ןתינ םתוא םיבר םיפלא דוע םימייק
 .תשרה יבחרב ישוק לכ אלל אוצמל

 חלשת ,חרוב התא הנממ רשא תומדה
 .(תידיימ םוקמה תא בוזעל הדוקפ ךתומדל

 ₪81 שס 60 66

 וי סו ו-124 לכי כ יוו

 ו א וי ]וו ו
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 )ו - יל ל-7

 סה

 ליחתנ הבה
 ,אגאאצאחנכ-ל רשקתנ ,המגדה םשל

 לודגהו ,םי-1.עאושכ-ה יקיתוומ אוהש
 םיצפח יפלאו ,םימוקימ 21,000 לעמ) םהבש
 20 ןיב וב םיאצמנ עבק ךרדכ .(םירוציו
 ימנידל ותוא ךפוהש המ ,םינקחש 100-ל
 .רתויב ןיינעמו

 תבותכ לא ד₪[/אשד רושיק עצבל שי
 - אוטפ-ה לש ושושוא-ה רתאמ וא רתאה
 .1כ:/ / רעוע .175310ז .110.56/ת8חחל/

 םש תא ושיקה ,םתרבחתהש רחאל
 הרקמב .(םיימעפ) המסיסו ,םתרחבש תומדה
 תומד רבכ תמייקש הארנכ ,םתלבקתה אלו
 ידכ ,בוש רשקתהל תוסנל םכילעו וזכש
 .רחא םשב רוחבל

 אל וב םוקמ ,הייסנכב עיפות םכתומד
 לכמ תנגומ תומדה םש ,תוברק להנל ןתינ
 תואצמנ הייסנכה תברקב .הפקתה לש גוס
 םורגיש המ ,תובר תויומד ללכ ךרדב
 ךא ,ךסמה יבג לע לבלבמו בר עדימ תעפוהל
 ולגתסת רצק ןמז ךות ,הגאד לא
 .תחטבומ םכתאנהו ,תויושחרתהל



 בהל רידא :תאמ

 דקפמ רותב ךתוא ביצמ הז קחשמ
 תפוקתב ינקירמאה יצה לש תללוצ
 המחלמה .היינשה םלועה תמחלמ
 איה ךתמישמו ינפיה יצה דגנכ תלהנתמ
 עיגמה ינפי טיש ילכ לכ עיבטהל
 .ךתביבסל

 תא ךל ןתונ 5וםאד עטאדפא
 םינוש םיגוס העשתב שמתשהל תורשפאה
 אלו הקיטקטב דקמתמו ,תוללוצ לש
 קחשמ קחשמ התא רשאכ םג .היגטרטסאב
 ךניאו דואמ תוטושפ תודוקפה ,אלמ
 תא עצבמ אלא ,תללוכה הכרעמב ברעתמ
 .חלשנ התא הילא הרזגב תודוקפה

 ,ירוטסיהה םינמזה חולל םאתהב
 ףוסל 1941 רבמצד ןיב ענ קחשמה
 היה ינפיה יצה םהב םימיהמ ,המחלמה
 .רבד ונממ רתונ אל וב בלשה דעו ואישב
 קחשמ יטירסת 12 ןאכ אוצמל ןתינ
 תויוחתפתה םיקחמ רשא םיירוטסיה
 .המחלמה תוברקמ

 ,תוימיה תויצלומיסה בורל דוגינב
 ןומיס ידי לע ובורב השענו לק אוה טווינה
 טוישה םג .רבכעה תרזעב הפמב םידעיה
 שי הכלהכ ועצבל ידכו ,טושפ ללכ ךרדב
 םעפ ידמ טיבהלו ןויצה תודוקנל בל םישל
 ,ראנוסב

 הבוהצ תללוצ
 יקחשמש ךכל תלגרתה םויה דע םא

 םינותנב םיאלמ תימיה היצלומיסה
 הנוכנ - תעגיימ תופמ תאירקבו םיינכט
 5 .םאד זנאדפת .המיענ העתפה ךל

 תרשפאמה הפיו תטרופמ הקיפרג ליכמ
 תועונת לש תוקומע תויוקדב ןיחבהל
 תללוצה לש העונתה לבוש ,ףחס ,םילג
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 ךכ לכ הקיפרגה .ותוללכב עקרהו
 לע תורמוש ביואה תוללוצש תעצקוהמ
 הלדגהב הייפצב םג ןהלש תקיודמה הרוצה
 ןאכ ןיאו ,,תפקשמ ךרד וא פוקסירפה ךרד)
 ונלגרוה ןהילא תושטשוטמ תודוקנ ףסוא
 .רבעב

 לע םיבר םיצמאמ ןאכ ועקשוהש רכינ
 ,תויתודידיה ןורקיע לע רומשל תנמ

 תויוכבתסה עונמל הרטמב
 תאיצמ יכילהת .תורתוימ
 ךרד םישענ הפקתההו הרטמה
 םיילנויצקנופ םיכסמ רפסמ

 הדובעה בור תאשכ ,םיחונו 86
 .פוקסירפה ךסמ ךרד השעת [

 טושפ ךסמל ךסממ רבעמה
 תציחל ידי לע השענו דואמ
 ךרוצ לכ אלל ,תחא רותפכ
 ןבצעמ) תללוצה יבחרב טיישל
 ..ברק עצמאב התאשכ ידמל

 תא ליגרהל ידכ ,ןפוא לכב
 יוצר ,קחשמב הטילשל ןקחשה |

 לכ תא םיבלשב דומלל
 המחלמל תוצוחנה תוקיטקטה

 לש תוקיטקט - תימי-תתה

 םיבראמ ,עתפ תופקתה ,טקשה טוישה
 .דועו םיעיתפמ

 ווח

 חרוא ךרוע
 ךרוע שי 515א7ד אסשאדפפ-ב

 ךל ןתונ רשא יתילכת בר תומישמ
 לכ לע ,אלמ טירסת רוציל תורשפא
 לש םינוש םיגוס ללוכ אוה .ויטביה
 ,ןויסינ תמאתה ,תונוכת יוניש ,תוללוצ
 ,ריוואה גזמ יאנת ,ביואה לש ברקה תולוכי
 המחלמב בלשה וא ךיראתה ,םויה תעש
 ףיסומו הצממ ךרועה .םיה יאנתו
 קחשמה תומרלו םזילאירה תויורשפאל
 .תונושה

 יאדכ ,תויקחשמ תולועפל רבעמ
 תונויאר המכ לע הייפצ ןמז טעמ "זבזבל"
 םייתימא המחלמ יקיתו םע םיטלקומ
 המחלמה יקיתו .רוטילקתה לע םיאצמנש
 תוללוצה ימי לא ןמזב הרזח ךתוא וחקי
 רויסהשכ ,היינשה םלועה תמחלמ לש
 םוי םויה ייחמ תויטנתוא תונומתב הוולמ
 .ברקה תרגשו

 האנה תפיט לכ טעמכ טחוס קחשמה
 ,וז תימי-תת ברק תייצלומיסמ תירשפא
 תמחלמ לש תויוקדה לכ תא וכותב רגואו
 לכ .יידמ רתוי סימעהל ילבמ תוללוצ
 ןיינעמ רגתא איה ןאכ תיתרגש הלועפ
 םילעמ םילבלבמה םיפדרמה לכו ,ךשוממו
 .ביואה לוסיחבש חתמה תמר תא
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 0 תמחלממ רשייה ונלש בשחמה
 (-] ויק >\=) 4 תדמשהב 6 וי ד ו פז =

 .הזכש לגד אשנש רבד לכ וא ם ייקריע
 יו = ב ו יל שי | ה =? וי ,השצ עמל

 ו-8 רתוי הננער הסרגב םעפהו ונילא
 שרדצ ו וו

 א

 לגוסמ אוה קחשמה ירצוי תנעט יפ לע
 ןיבל קתרמ ריווא תוברק קחשמ ןיב עונל

 ן- 2 ךרי ישע תיגטרטסא : ריצלומ ויס קחשמ

 ריהמ ה ולועפ מוי יש נפל חנומ ה וא

 יכ םא - ירשפא טרדנטס קכ יהווה לי יליו

 .ה יגטרטסא קחשמ אל טלחהב אוה

 הוי : הלו | '1ב] תייצל יומיס או וה |

 ומ יפרג ,םיבהוא ונלו כש תונוכת רפס ₪ םע

 שכר | םימישרמ 5% יטקפא ,תנגרואמו הפי
 0 ןע שנש  קחש למ יל לשמה ה 6 7

 בשא תומישמ 2 וי  קחשו ?מב
 ראש

 רותיא ] יג 0 ו .תוכרעמ 3-ל תוק ?וחמ

 בכוכ תלצה ןיבל הידובמקב םימס ירחוס
 תומישמה .הא רק 1 ףוטת עונ לוק
 [=| | ב ךא ,ידמל תורגת אמ

 1 נצע ל 9 תורזוח ןק ית

 :איה סוטמה תו כרעו מכ לע הטילשה

 | | 1 דמ | | יז חת" ₪ ג | ןיאו הטוז יב

 תושוע יי תוכרעממ = ק ללח .םירתע ווימ

 תא ל ק

 לע הו 0 .תכאלמ תא 0 רובע 1
 5 הייפצל חונ סייטה את ,םיביואה

 | ל .האי 5 םיאצמנ םינווחמה םיל ומ םמ ה

 | יש לובה םי 0 לא ה דחא
 הקל לחה .היצמינא | אוה -/ 4 "תונת( 6ז-ב

 ,ידמל לודג םיטרפה .סמועשכ םג ,הריו המהו

 .גומו | : מ ₪ה א תל כ ₪ ו ה ל, זר |

 4 סחישאאה ה ה רו - הר רירודרר
 ב (1/\ ?ש היצולוזרב

 ךורסיח המוצעה םיט 0-0 תומכ ז תגצ 1 הל

 רשאכ 2 חטשה לדוגב זכרתמה טלוב
 ל ן=) ש ,,פ | ו |; ןזכ לח | שרו פו 0 0

 םיבאשמ םירתונ אל ,חטשה ינפ תרוצ לע
 ..לודג 'חטש ל לע סי סרפתהל ידכ

 דה ל (- 4 2 ירד ו -
 ו ו ל ניי

 (ח ה חש ו שש |[ = 7 = - : 4 = ב |

 ו סוטל :ת ל למי | םירחא ם 6 מל 8

 ש גי ב גת |
 - ראפ ו ויזמ קמ 8 ההל תנמ לע ךומנ

 רמלה תזו רתא ל
 2 - 6 יש ץוחמ לא סט התאש ןמזב

 םימחרו החונמ ירסח םיכפוה ךיביוא

 .תחלסנ יתלב לובג תגסה לע ךל םיעידומו
 רבודמ רשאכ םג .םילח '

 ו הסיטה הבוגב
 יסוטמ ידי לע שנעות וא רהזוז ו דיימ =

 | 4 ן ו
 ף = ל \ - רף רך
 |כי % תולובו

 רריטר וזתוטר תירכירוה תורורור גזי
 1 |ןשו-- ₪ 7 ילי - ₪ ג ?ובגה 0 -

 "דץ ,

 השוחתה תא םיקזחמו ,קחשמה תא ידמל

 ₪ ל 3 עפ קחשמב רבודמש
 תויקנ הסיס תוי ₪ יס בהוא - 7

 .ךליבשב קחשמה [ הז = תועצקו

 א
 הלועפ קחשמב רבודמ םצעב יב ו 0

 אלו היצלומיס לש םינממס םע ריהמ
 / .תיתימא .תירוקמ ה ו 'צלומיסב |

 | ןכ| ו ו[ ₪ ותא :םא ;הבד שי 0 /

 הלחתה יהוזש ןכתי תלי ל ןיינע [5| בו ללי 1

 תויהלמ הקוחר איה יכ םא ,ה ובושח
 - 2 ₪ 1 ב .

 .תמלשומ



 ות ב 6 כ 1 %

 | ו וקו תווי

 ייפ הל ןגרומ םע תוחיש
 םג לולבשו גבס יבא ,רעס-ןב ןרע :תאמ

 רופיצ ...האא ,ךבוש בר םולש"
 יתרמא ",תדמחנ ךא תישאר וד
 תדמחנ ךא תישאר ודה רופיצל
 ןדא תא הסעלו תינדאה לע הדמעש
 .ןולחה
 םעפ היהש המ לא םוחה תוצראמ"
 ".ינולח

 ץענ ,תיכוכז תצק קרי ילאמשה שארה
 תוקרובו תובוהצ םייניע ךרד דח טבמ יב
 "ראק-ראק-ראק-ראקאאאוק" :ץייצו

 תא ילאמשה שארב ץענ ינמיה שארה
 םיטוסבמ דואמ וארנ םהינשו דחה ורוקמ
 .רודיסהמ

 עמשנ ",ןאכ תונחהל הלוכי אל תא"
 אל תא" ,טלחהב ,ןכ .יחומ יקמעממ לוק
 רופיצל יתרמא "!!ןאכ תונחהל הלוכי
 .שפנ ףוריחבו תויטלחהב

 .רופיצה הרמא ",רבכ םוקת ןרע"
 !?רופיצה הרמא
 ..זעל המ
 ןוינח לש ןואינה תורוא ולחלח זאו

 .המצעל תשחכתמה יתעדותל טקרמרפוסה
 ...ןוכנ אל
 לכמ ועמשנ פוא-פוהה תולגע תוקירח

 תילעממ ןגרומו יבא ,ינא ונאצישכ רבע
 /" .ןוינחה

 רבעל יבא קעצ "?ןוישר ךל ןתנ ימ"
 קדרדה .ןימימ ותוא ךתחש שש ןב קדרד
 ,יבא לש ורבעל הנוגמ די תעונת חליש
 ופלחש תולגעה תחא לע היירגיס לדב קרזו

 7 - )כ

 .ףעיב
 הכרדב הלגע םייתניב הגישה ןגרומ

 איבהל יתוא החלש טושפ איה - תדחוימה
 .תחא

 לכ ,רתויב תיטרקומדה תא יתרחב
 איבה והשימ" .רחא ןוויכל עסנ לגלג
 .יתיהת "?המישר

 .יבא יתוא לאש "?אל ,התא"
 המ לכו לירגה דיל המישרה תא יתמש"

 השקנ ןגרומ .יתרמא ",רצחב ילצא ונכהש
 לע השממתה המישרהו היתועבצאב
 .יבא לש ותצלוח

 .תעגושמ הנקז ,ינממ הז תא ידירות"
 ירכזת הייחלמל יתוא תכפוה תאש ינפלו
 ".תוינקה תא בוחסל ךירצ והשימש

 ריינ ףדל המישרה תא הריבעה ןגרומ
 הנטק הלירוגל יבא תא הכפהו ליגר
 .המוחמוחו

 הריעצ הרענ הרמא ",החילס"
 ,המודא הצלוח ,םירופא םייסנכמב
 עבוכו ירימ וילע בותכש גת ,םייפקשמ
 הדמע איה ."תילד" וילע בותכש הייחצמ
 הפק תונצנצ םע רדוסמ ןחלוש ירוחאמ
 סינכהל רוסא" ,תונכומ תואמגודו תונוש
 ".פוא-פוהל תויח

 התייהש היחה תא יתררחיש לכה ךסב"
 .ןגרומ הרמא ".וכותב האולכ

 ךרדב תולירוגש די תווחמ עציב יבא
 ןושל בברישו ,עצבל תולגוסמ אל ללכ
 .ןגרומ רבעל הבוטרו הליעגמ

 ותוא הכפהו ןגרומ הרמא ".קותש"
 .יבאל הרזחב

 ,יתרעה ",ותוא טיקשהל ךרדה אל וז"

 י?םעטה המ זא ,ריעש ראשנ אוה הזמ ץוחו"
 י?ןגרומ אל תא ,ידיגת ,עגר"
 י?המל ,ןכ"
 ,לוסרקה יפל ךתוא יתיהיז .יתעדי'"

 ךתוא לואשל יתיצר דימת ,הזכ קילדמ ואוו
 "...וליאכ הלאש

 וילגרב יתוא קנח יבאש ןוויכמ
 חמשנ דימת" ,ןגרומל דיגהל יתשקתה
 טושפ זא ".הזכ ,וניארוק תולאש לע תונעל
 הזש בשוח ינא לבא ,"...עחחחחח" יתרמא
 .רסמה תא ריבעה

 המ ינאו ,וליאכ םיללצורמ תא יתינק"
 הרמא "?הזכ ברקה תטיש תא הניבמ אל הז
 םידא הלעהש ליבהמ הפק המגלו ירימ
 .רזומ עבצב

 ,ןגרומ התנע ",הזכ השק ךכ לכ אל הז"
 תיסיסב הרטמ שי ןנוגתמל םגו ףקותל םג'
 ללגב םימעפל םינשמ הרטמה תא .4 לש
 םג זאו ,הלאכו חווט ומכ םיינוציח םימרוג
 תויבוק רפסמ םילגלגמ ןנוגתמה םגו ףקותה
 המכ דועו ,ברקה ןורשיכ גורידל הוושה
 גישה ףקותה םא .המיחלה רגאממ תויבוק
 לשמ רתוי וא תוחלצה לש רפסמ ותוא
 ".ולש ביריב הזכ עגפ אוה ,ןנוגתמה

 תא" ,ןגרומ הכישמה ",הזמ ץוח"
 ךבירי לש תוחלצהה רפסמ תא התיחפמ
 תעגפ ןבומכ םא ,ךלש תוחלצהה רפסממ
 תא 'ףדוע' תוחלצה יתש לכ לעו ,וב
 תחא הגרדב ול תבסהש קזנה תא הלידגמ
 לגלגמ עגפנה ךכ רחא .('מ םומיסקמ)
 קזוחה תגרדל הוושה הרטמ דגנכ תויבוק
 יפקתמה הנגהה גוריד תוחפ הפקתהה לש
 לוגלגב תוחלצה יתש לכ .ולש ןוירשה לש
 ".תחא הגרדב קזנה תא תוניטקמ הזה

 הצורש ימ" ,רוחרחב יתפסוה ",בגא"
 תא גישהל הסנמ וא ,םיפסונ םיטרפ
 םיניינעמ םיטרפ אוצמל לוכי ,םיללצורמ
 ",.09-691131 :ןופלטב

 ,םירזומה םידאה ושקתה ,םייתניב
 היפקשמ לע עיפוה דורוו יטטניס עקשמ
 המ ,ידיגת" :לואשל הנפתה יבאו ירימ לש
 "?תרכומ תאש הזה לערה לזאזעל

 ,ירימ הלאש "?הזכ לזלזמ התא המ"
 .תילד הפק לש םישדח םיגוס השולש ולא"
 דלוב ,דלוא סמנ הפק
 | םעטב אוה דלואה .דלוקו
 ךירצ הפקש ומכ הפ
 אוה דלובה ,הזכ תויהל
 תפסותב םיצימאל הפק
 דלוקהו ,וליאכ ילי'צ
 רירק הפקל םיאתמ
 םיניסמחב ,ץיקב םיתושש
 || םיצור םתא .הזכו שק םִע
 "!?םועטל

 .יבא הנע ".וליאכ אל"
 ".םועטל הצור ינא"

 יתמקש רחאל .יתרמא
 תימגודמ יתמגל ,הפצרהמ
 דלוב סמנ הפק לש
 .ילי'צ תפסותב

 ןיא" ,םיעטו ףירח היה
 הנושארה הפקה סוכ ומכ
 |,יתרמא "!רקובה לש
 | הז תא ףיסוהל םג רשפאו"
 | ".הציפל

 ותונקפס לע רתיו יבא
 הכפה אל ןגרומש הארשכ
 המגלש רחאל ףלטעל
 טילחהו דלוק הפקמ
 | .דלוא לש תימגוד תוסנל

 ועקב םישאונ םילילצ
 . ונושלו יבא לש ונורגמ
 הצוחה ץופקל התסינ
 | קעז אוה "!ךשונ הז" ,ויפמ
 | ,ףא ןורחו החולש המיחב
 | הבשומ םימיקמ םירזייח"
 ".ינורגב

 44 םונגמ ףלש יבא
 תא ססירו םיפדמה דחאמ
 ןחלוש לע תינסחמה לכ
 ירימ .ירימ לש תומיגדה
 תכירב רבעל יטבורקא לוגלג העציב
 רחאל .היניש רועב הטלמנו םינויפרקה
 םיגדה תכירבמ המק איה ןשעה רזפתהש
 םינש שמח" ,הרמאו השאר לע ןויפרק םע
 ".וליאכ טלב לש

 גתה ,הצירב עיגה רפוסה לש יארחאה
 ,וירחא ףפונתמה "יעור" וילע בותכ היהש
 לאש "?הז תא הקני םכתעדל ימ"
 .הירטסיהב

 עבצאב יבא וילע לפנתה "!התא"
 .44 םונגמ םע ענכשמ דואמ יבא .החולש

 בבותסה אוה ".דיימו ףכית .ןבומכ ,ןכ"
 הפק המגלש ןגרומב ןיחבה זאו תגסל הצרו
 .שפנ ןויוושב דלוק

 ".ייפ-הל ןגרומ תא ,ייה"

 .ןגרומ ותוא הלאש "?ךל הפיאמ"
 .ךביבס המוהמה יפל יתיהיז רשי ,המ"

 ךתוא לואשל יתיצר דימת ,ידאראוו אי
 ".הלאש

 לכ לע תונעל םינכומ היהנ דימת"
 ונאשכ םג" ,יתרמא ",וניארוק תולאש

 ".םיבלכל וזנוג לש המירע תחת םידוכל
 תא תרכומ" ,יעור ךישמה ",ידיגת"

 הזמ ץוח .לבח ,אל ?םידשה םַע רויכה
 יתספת אלו שדחה ₪016תו95ו0ז תא יתינק
 רדגומ ןורשיכ םא הרוק המ .םירבד המכ
 אקווד תומדה לש עוצקמה ךא ,לבגומכ
 רשפא ךיא ?תםצ6ססהתאת-כ ותוא רידגמ

 פ"קנה תעיבקל תויבוקה תא ריזחהל
 קר םאהו ,(השדחה העובקה הטישה םוקמב)
 תומישרב םיכוז םירוהט םישחל יליטמ
 םישחל יליטמ םגש וא תופסונ סיסב
 םיכוז (םסק תוכלממ יתש לש) םיברועמ
 "?זהב

 עוצקמה םא" ,ןגרומ התנע ",הארת"
 אוה והשלכ ןורשיכש עבוק ךלש

 ףקת אוה זא (כ66טק800ת8] וא טעטזץתוהת

 אוה תועוצקמה ראש לכל םא םג ,ךיבגל
 - היעב ילב רשפא תויבוק ריזחהל .לבגומ
 1151 -זופת ,םידמג דבלמ םיעזגה לכל 8ק

 םילבקמה םיהובג םיקרואו
 תופסונ סיסב תומישר .10ק |

 םישחל יליטמ קר םילבקמ
 ,תחא הכלממ לש םירוהט
 לכות הצור התא םא ךא
 יתש םיברועמל קינעהל
 המישר וא תופסונ תומישר
 ".תחא תפסונ

 ךישמה ",והשמ דועו"
 לוכי ינא הפיא" ,יעור
 םיפלקה קחשמ תא גישהל
 יד עמשנ הז ,ןיקלוט לש
 ".דמחנ

 הצורש ימ לכ ,הארת"
 אלו והשלכ רצומ גישהל

 בותכל לוכי חילצמ |
 ,ן[רעל וא יילא ,זיוו תכרעמל
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 ולש ןופלטה תא םושרלו [ ====
 שפחמ אוהש רצומה תאו
 הפיא ול עידונ לכונ םאו
 ".ושקובמ תא גישהל רשפא

 יוקינ ירמוח איבה יעור
 .הפצרה תא תוקנל לחהו

 ןתמ ידי לע ול הרזע ירימ |
 ,ןויקינ לע תוישעמ תוצע |

 תרזועה תא התאר איה ןכש
 ןגרומ .תרחא תדבוע הלש
 יבא תא הכפה םייתניב
 םושמ תוינק תלגעל
 הססור ונלש הלגעהש

 יתוא החלשו ,םונגמ ירודכב |
 בותכש המ לכ תא איבהל

 חקל הז .תוינקה תמישרב |
 אל יבאש םושמ ןמז הברה
 ךא ,הנימי תונפל הצר
 המעפנ ןגרומש ןוויכמ

 המכ המליצו בחרנה תויחלמה רחבממ
 רבע לכהו בל המש אל איה ,תונומת
 .םולשב

 תא בלשל ונלחתהש בל םתמש
 ?ונלש תולילעב םיבתכמה יחלוש
 םתא תאזל םאתהבו ךכל יא
 םתא ךיא ונל בותכל םינמזומ
 םתייה המו םישוע םתא המ ,םיארנ
 תשגופ ןגרומשכ תושעל םיצור
 ןיב רשקה ,הרקמ לכב ;םכתא
 ירקמ ראשיי תואיצמל תויומדה



 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ו פהי קח ה ו

 לש  הנוטשארהאה האצוה>ה
 האב (א[םאש) אוה6!0 םגהת 016ק[8ץוחש

 הרבח התייה 165 תרבח רשאכ םלועל
 אל היזטנפ קחשמ ,ישוקב ,הצירהש הנטק
 קחשמה ירצוי .אס]!6תוגפוטז םשב רכומ

 הטישל תבכרומה הטישה תא וטשיפ
 ובליש םה ,השעמל .תיטסילאירו הלילק
 רם יל

 וכז הלש הכימתה ירצומו א[ ,םייתניב
 רשאכו ,םייתרקוי םיסרפ המכו המכב
 יי
 שדחמ ךורעל ,םוחתב תוליבומה תורבחה
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 56/6מ ןסז 66 פשע |-!סז05 ומ משו ₪015 0[ 5006,

 צומ6 ןסז וסוצס| ומ6שמ 0000060 50 06,
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 .ןושאר ךרכ תועבטה רש ,סניגב ודורפל הנשונה .הרמאה תא טטצמ ףלאדנג

0 0 
 .קחשל ליחתהל ידכ תוצלפמ ירפס וא  בטיה םיבצועמה ₪ |
 רתוי קילדמ םלוע ןיא ,תוחפל ,יתעדל ןפואב שדחמ םירדוסמו \
 יצירעמ) ןיקלוט לש הנוכיתה ץראהמ 2 | הנבהל רתוי חונ |

 םש םתא םג ,חורצל וקיספה -ןוקרדה חמור .ליחתמה |
 תוחכשנה תוכלממה לש תוכרעה םַע
 םג ,ינ'זאלי'ז לש םירפסה םע הצקב אוההו
 ל 1 \העד עיבהל רתומ יל
 ינבל תונוש תויוברת 15 תל עב ב דוע
 ?םירחא םיעזג 6 ו:

 ודרו ןאירול לש הסחמהמ ןכ םא -
 וכישמה ,ןהאור יבכור תארקל המורד
 ורייס ,ןינבללו ןאילי'תיאל ,ןאירונאל
 יי יי

 םירשנה תא ,לידבמוב םוט תא הירוציו
 תא ואצמ .ירבדלוג תאו םילודגה
 תא ,תינלטקה טסירקרוא תא - היתורצוא
 לירתימה ןוירש תא ,ןירוד לש ונזרג
 .םידמגה תועבטמ תחא תא וליפאו

 ו
 ילבמ ידמל הובג םזילאיר ךל תנתונש
 סאמש ימ .קחשמה תוריהמ תא בירקהל
 ,גס80-ה לש םוכחתה רסוחו תוטשפב

 הראש ב הסיסבב %
 ונייה ,יוניש אלל הטישה

 0160510 לש ו <
 8 תא הדימעמש 1 6 4

 .ןבומ לכב \ 080-ה לעמ ו
 תירקיעה ו 8

 תומכ לש הבחרהי [0|- |
 לש ומלוע לע לרמה || --

 ץראה 0% /
 םגומכ ,היבשותו הנוכית |
 רשו טיבוהה ריצק .
 אלש ולא ןעמל תועבטה
 .םירפסה תא וארו 1
 ,לשמל ,תאטבתמ 2

 דועב - םיעזגה ירואיתב | ₪
 תוברת וא עזגלפלש) |

 ,הנושארה האצוהב דומע טיל

 ב

 אל םא הצור אוהש המ לכ תא א[87-ב

 .הזמ הלעמל

 שב יי ל ו ב
 םלוע ירפס תונקלו ץורל ךרוצ ןיא ,תורחא

 .תוחכונו היציאוטניא ,הנובת ,רשוכ ,תוזירז ,
 ,קרוא יצח ,םיפלא יגוס השולש ,ףלא יצח ,ןידאנוד ,םדא ,דמג ,ילמוא ,טיב

 .יאה-גולוא ,לורט ,לורט יצח ,יאה-קרוא ב
 ,ןמזמ ,ץרופ ,ירברב ,טסימינא ,(א886) םסוק ,ןטייפ ,רייס ,בנג ,םחול :תועוצקמ |
 .הרוצ הנשמ ,חרזא ,(ו/ו2916) םסוק ,לכונ ,םחול-ריזנ ,דמולמ ,ריזנ ,רקוח

 ג ו תונורשיכ 4 3 ו ) . % 2
 שש

 ןרזזו

 4 4 60 ןנ ₪ 2
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 דו

 זיימ רב :תאמ

 ו
 אוהש חיטבת ךיא ?וב ךומתת ךיא ?רואל | +

 הטילחה 1161106466 תרבח ?רכמיי
 החנה) רוכמי אל טושפ היזטנפ קחשמש

 תנמ לעו (הנוכנ אלכ החיכוה /:ג-ש = =
 | .ףוקתל כ -
 תומושר" קחשמל ,ךכו .תותיזחה
 שי 7 8 תיבמ ,"םיטנאטומה

 תסרג ,םידיקפת קחשמ תסרג
 ילייח") םיפלק תסרגו תורוטאינימ
 .(תירבעל םגרותש "ןודבאה

 הרבחה .ער אל לעופ הז םייתניב
 תונקל ליחתמ קחשמהו ,החיוורמו תדרוש
 וניא קחשמה ןונגס .ןטק םיבבוח להק ול
 םעטהמ רקיעב תעפשומש ,לארשיב רכומ
 ןכלו ,םידיקפתה יקחשמ לש יאפוריאה
 . וא 'כט ברק ומכ םיינקירמא םיקחשמ
 .דחוימב ונלצא םיחילצמ אל רלוורט-הגמ

 תא רפסמ "םיטנאטומה תומושר"
 ,תואבה תואמב תושונאה לש הרופיס
 תאצומו ,לעה-ידיגאת ידי לע תטלשנה
 לש תואבצ דגנכ המחלמב המצע תא
 תכלה בכוכב םרוקמש םייתצלפמ םירוצי
 .ירישעה

 לש רזומ בוליש והז ,תורחא םילמב

 תרבחב .היזטנפו ינוידב עדמ ,קנאפרבייס

 ,היזטנפ-ונכט הזל .םיארוק 1161 ז64א0
 אוה לבא) קנאפ-טסופ הזל ארוק רעס-ןב
 ,(רבד לכל ולשמ םש איצמהל בייח דימת

 ןודבא לש הגיגח הזל םיארוק םינקחשה
 .הרוצה תא הזל הז םיערוקו

 ד
 ךיא ,דימשהל ךיא ביבס רקיעב בבותסמה
 ףסכ רתויש המכ תושעל ךיאו תומל אל
 םיללצורמ םיקחשמה ולא לש םמולח .הזמ
 ,םעפ ידמ ואל ליט והשימב תוריל ידכ קר

1 
 ו יי ב

 תלגוסמה תינורטקלא ברחב שמתשהל
 לכב דחא אלו הכמב םישנא המכ לסחל
 כ .םעפ

 ינועבצו דמחנ בוציעה ,תינוציח

 קסעתמ רפסה בור ,םינכתה תניחבמו
 תוחוכה ,ולש הירוטסיהה - קחשמה םלועב
 .  תואבצ ,םינושה תואבצה ,וב םילעופה
 שדקומ רפסהמ שילשכ קר .'וכו ביואה
 הטישה .ברקה תוטישו קחשמה תטישל
 םיינדיתע קשנ ילכ 50'לש רואית תללוכ
 ינפמ ,םירויצו תוקיטסיטטס ,םיינלטקו
 קשנה תא םירחוב םינקחשה בור ,לעופבש
 תוחישקהו תוינלטקה תדימ יפ לע םהלש
 . .והארמבש

 ,1יכטה
- 

 "םג) תונורשיכ תטיש יהוז ,לכה תורמל
 ו יי

 דואמ הטושפו ללכב ער אל תלעופה
 - םינייפאמ המכמ היונב תומדה .הנבהל
 עקר ,יתרבח דמעמ ,תונורשיכ ,תונוכת
 דוגינבש איה האצותה .ברק ינותנו יתוברת
 הווהמ תומדה ןהב ,תורחא המחלמ תוטישל
 תומושר"ב ,ברק ינותנ לש ףסוא
 1 ]יי
 םג הטישה תא קחשל ןתינ ןכלו ,האלמו
 שמתשהלו ,הלש יפיצפסה םלועה אלל
 יגולונכט םלוע תונבל תנמ לע היקוחב
 .ךלשמ ינדיתע

 המכ דע עדוי ינניא ,תאז תורמל
 קלחו תויה ,הפקת הנורחאה תורשפאה
 טל הבחרהב שדקומ רפסהמ דבכנ
 ךשוחה .ירוציל ,תומדה לש יפיצפסה
 םדאה תונויגיללו םירזומה םהיתוחוכו
 לכ ,בטיה ךורע עדימה ,ןפוא לכב .םינושה
 דומע םיקוחה רפסב לבקמ ןויגילו ןויגיל
 תונומתו ןויגלה לש לכ רואית ובו ,עבצ
 -* ןתינש ךכ ,וימחולמ םיינש תוחפל לש עבצ
 .תוריהמבו תולקב תוכייש רוחבל

 תוירקיע םיכרד יתש שי ,לכה תולככ
 קחשל - "םיטנאטומה תומושר"ב קחשל
 הטקש המחול ,לוגיר ברעמה "דבכ" קחשמ
 ןונגסב קחשל וא ,תוכבוסמ תומישמו
 המישמ לבקל רמולכ ,ואדיווה יקחשמ
 םלוכ תא גורה ,םשל סנכיה" איה הסיסבבש
 הז הרקמב ."ךירצ התאש המ םע םשמ אצו
 ילייח המכ הלאשב קוסעת הקתפרהה
 ורתונ המכ ,הנורחאה הייריב תגרה ךשוח
 ?דחא רותב תאז תושעל ןתינ םאהו לוסיחל
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 ויקפת יקח שמ
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 ןוסנמלק ודוד :תאמ

 הלבמ רשא ,דחוימ ריזנ אוה ןייקחה
 ,תופקתה יוקיח תדימלב וייח לכ תא
 תורעמב םירג םינייקחה .תורוצו םימסק
 םירבח 5-מ רתוי תונומ ןניאש תוצובקב
 ילעב םיפלא-יצחו םיפלא ,םינוטוז קרו
 תונמיהל םילוכי ,הלעמו 14 תוזירז
 .םהילע

 תונורתי

 םימסקו תופקתה תוקחל לוכי ןייקחה .1
 תא עצבלו ,רותה ותואב םישחרתמה
 0יידלתה לע תונעשיה ךות רבדה ותוא
 לגוסמ אוה הילא שחלה תמר דעו ולש
 .עיגהל

 תונשל לוכי אוה תישיש המרמ לחה .2
 דחא רות ךשמל תינוציחה ותרוצ תא
 תולגל ןתינ אל הז יוניש .הגרד לכל
 .םסק יוליג תועצמאב

 קשנה ילכ לכב שמתשהל לוכי ןייקחה 3
 .ן[הוכה לש םימוסקה םיצפחבו

 תוגורסח

 הלצה ל +1 םילבקמ ויביוא .1

.2 

3 

 אוה רשא תודחוימ תופקתה דגנכ
 .הקחמ
 אוה הפקתה תוקחל הסנמ אוה רשאכ
 רבע םא קרו ,ביואה תמר יפ לע לגלגמ
 חילצמ אוה ,ביואה פ"בק/תגרד תא
 .יוקיחב
 -1 ול שי הפקתה הקחמ אוה רשאכ
 רקיעב ,תופקתה שיש ךכ) 0"דלתל
 םעט ול ןיאש ,תונושארה תוגרדב
 .(תוקחל
 אלו רחא ןייקח תוקחל לוכי אל אוה
 םניאש תונוירשב שמתשהל לוכי
 .םימוסק

 רפסמ חוכ לכב שמתשהל לוכי ןייקחה
 :הלבטה יפ לע םויב עובק םימעפ

 ןייקחה

 ב ₪

 ₪ \צ | , ₪- 2 , + 5 2 | = |

| ₪ 

+ 2 

 | 1+ 4ק3

0% 
1 

250% 9 | 

 ילוגלג ,ס"דלת - תוניחבה רתי יבגל
 םדקתמ ,'וכו העיגפ תויבוק ,ןויסינ ,הלצה
 .ןהוכה ומכ ןייקחה

 ירופיס ,תונויער חולשל וכישמה
 אצויהו רזומה לכו תואקתפרה ,היזטנפ
 ,םידיקפת יקחשמ - זיוו תכרעמ לא ןפוד
 .ץוח תובתכ

 יב

 ב

 יש

 ן - -

 םע אקווד ןייקחה תא בלשל ןתינ
 לש ויתוחוכ לכ .61 זיוו ןויליגמ ריזנה
 הרוצ יוניש ,הפקתה יוקיח) ןייקחה
 שולששכ ,ריזנל םירבוע (םסק יוקיחו
 תיתלחתהה המרהש םיפסונ תוחוכ
 תודוקנ 65 ול םינקמ 5% איה םהלש
 ,הנושארה הגרדב הקולחל (45 םוקמב)
 תירישעל דע הגרד לכל תודוקנ 5
 ךכו .תירישעה הגרדה לעמ 25-ו
 - ןקחשה תטילשל םירושיכה םינותנ
 לע 2% תיחפמ אוה ,הקחמ ריזנה רשאכ
 וא ותגרדל רבעמ ביואה לש הגרד לכ
 .ויתחתמ הגרד לכ לע 2% ףיסומ

 ?אל ,דמחנ

|3+ 2 

 רוביגה תויה בוט אל
 ודבל

 זחאס-ו 108-ש םכל ונרפיס קר
 תרבחש םכל םירשבמ ונא רבכו ,ודרפנ
 הצפה הזוח לע המתח [16ז0 5

 .א₪ דג!פסהגת (2ג6% תרבח םע שדח

 איה ₪76 ,עדוי אלש ימל
 םידיקפתה יקחשמ תרבח
 תא רואל האיצוהש
 (ץ+ 6זקשטתא 0

 ירוטע כז68מו ק8זא-|

 .םיסרפה
 תורומא תורבחה יתש

 םירצומה תא רואל איצוהל
 רבכ דוחיאה לש םינושארה
 יכ תורפסמ תועומשו ,ויתסב
 םימייקה הטישה ירצומ לכ
 הקיפרגב שדחמ וספדוי
 הירצומ רשא ,₪70 תרבחמ
 .תיפרגה םתוכיאב םיעודי

 דעצ אוה הזה םכסהה"
 ".תורבחה יתש רובע המידק לודג
 .א₪76 אישנ ,תימסדנופ קיימ רמוא

 םע דובעל םישגרנ דאמ ונחנא"
 םתוא םיריכמ ונחנא ,א76:-ב ונידידי
 דחא ,בר ידדה דובכ ונל שיו םינש רבכ

 ומיע םיכסמ ".ינשה לש ותדובעל

 .116ז0 028168 תרבחמ ןוסרטיפ ביטס
 ו

. 2 
 שת

| 

 /858-ב\
 ...עגרל םיחנ אל

 ןיב ריווא םיחקול אל :%8-ב ,ןכא
 .םירפס השולש הנהו ,רצומל רצומ
 םידמועש םישדח םירצומ השולשו
 .רואל תאצל

 0ק26ז8(ו0ת :םירפסה ןלהלו
 680 הוז ,"כט ברק) תםאסה|וטטז

 רחש) 1.081 %80ז-ו (םיללצורמ)
 .(המדאה

 - םניה םישדחה םירצומה תשולש
 תוברק תרדס ,6)]7 781 01 98

 תרושקתה ךרעמ םחלנ םהב 'כט-ברק
 דגנכ ץראה רודכ ינפ לע יאמצעה
 .ומויק לע תמייאמה השילפ
 האצוהה ,1166160(28ג 4%ג 60ווןוסח

 היגטרטסאה קחשמ לש תיעיברה
 ,ףוטבלו .ףתויב *רלופופה
 רפס ,ךממזסה] 16 עשה %ותפ0סתו

 קסועה המדאה רחשל הכרעמ
 .םידמגה תכלממב

 םירוביג ולפנ ךיא
 6% תרבח ;"יב ,ייב

 ,רוציקב .((2גת165 1268188 \/סזאפתסק)

 םכלש םירצומה תא תוארל דמחנ היה
 תא דוחייב ,תובר הכ םינש ךשמב
 יפלק תאו 61811686 ןותיעה

 ,/[ג816-ה

 רבשמ רחאל לגר וטשפ 0%
 המכ הזמ עודי רבדה .ךשמתמ
 תאז בותכל וניצר אל םלוא ,םישדוח
 םיחוטב ונייהש ינפל ימשר ןפואב
 .ססובמ רבדהש 110%-ב

 רתוי ןיא .רוגס הז ,ןפוא לכב
 הרקי המ תעדל השקו ,ספש
 ,תכייש א!ץוווטפ .הרבחה לש םירצומל
 ,188-ל ,ךבוסמ יטפשמ לופלפ לשב
 ,ךיזגע6!!6ז לש ןלרוגב הלעי המ ךא

 כגזא (סתפקוזגסש ,א[

 ?תורחא תוטישו
 1 יב ₪-- (: /.

, / = 4 1 : \ 

 ךורעל 7588-ב וליחתה הבוט העשב
 לולכי ןוכדעה .גס8א-ה לש ןוכדע
 רפס לש םיקוחה ירפסל תופסות ורקיעב
 .םיהשל ךירדמו ןקחשה

 תדמוע הניא הסיסבב הטישה םנמוא
 תרסח ברק תטיש ,תוגרד) תונתשהל
 רדעיהו תויתמצוע-רפוס תויומד ,ןויגיה
 ךתושרל ודמעי תוחפל ךא ,(םזילאיר
 לכות ןתרזעבש תויורשפא ןווגמ

 תוריחבה עסמ

 םשל הנוע 45 לש ףסונ רצומ
 ,\ כזגטסמ'8 קסזו10110: כטתא28?|6

 לש ויתודוסו וייחב קסוע הז רפס
 לש םלועב רתויב םסרופמה ןוקרדה
 ?הזכש רפס איצוהל המל .םיללצורמ

 וטילחה 2ע838-בש םושמ
 תואישנל תוריחב ךורעל [ק

 -תוינקירמאה תונידמה
 ןוקרדהו ,תודחואמה תוידנק
 ירלופופה דמעומה אוה
 .רתויב

 רצומ לכב ,ךכל םאתהב
 ספוט ואצמת ת5 לש
 חולשלו אלמל ןתינש העבצה
 ,עיבצמש ימ) הרבחל

 םסרפנ אל רמה ןויסינה לשב .(עיפשמ
 תואצות עדוויה דע םימידקמ םירקס
 .תמאה

 חישמ ילבח
 ,ךלש הרובחב ללעתהל

 חרוט םירושיכהו תונורשיכה רפס
 םיעגונה םיקוחה לכ תא שדחמ סיפדהל
 ברק ,םסק ,תועוצקמ ,םיעזג ,תונוכתל
 תויונמוימ המכ ףיסומ אוהש ינפל ,'וכו
 .םישדח םיקוחו

 ,תוהובגה תויפיצה תורמל
 תדרל קיספמ אל רעס-ןבו יתבזכאתה

 ..יילע

 [- הר



 זיימ רב :תאמ

 בשחמה תא ךופהת אלש המל
 ?תונמא ןואיזומל
 יבג לע הזיל הנומה תא תוארל םנמוא
 התוא תוארל ומכ אל הז ךסמה
 "הלועמ הביטנרטלא וז ךא ,1,00צ96-ב
 סירפל ו לוכי אל טושפ התא םא
 .הנשה

 תוריצי לע דומלל הצור התא םא
 םהייח ךות לא ץיצהל ,תומסרופמ תונמא
 טיבהל םתס וא ךילע םיבוהאה םינמאה לש
 חבושמ רוטילקת ,תופי תונומת המכב
 תונמאה ירפס לע הברהב הלוע
 םירשפאמ אל םירפסו תויה ,םייטרדנטסה
 גלדל וא הנומתהמ ןטק | קלחב דקמתהל ךל
 .רותפכ ל ינשל דא ןמאמ

 וז

 רבולה רוטילקתו - םלועב רתויב לודגה
 תנכות וניה [ ו סדנראפטנומ לש
 ןתינש רתויב הפיקמהו הבוטה תונמאה
 " (תוריצי < ףסואה ךותמ תונמא תוריצי 300 .שוכרל

 < תדוקנ תוקפסמ ןהו ,רוטילקתב תועיפומ
 = ,שממ לש תוברת תנינפל רול הלחתה

 6,000-כ ליכמה) ינואיזומה

 .!םיירקיע םיווק רגש שי הנכותל

 ,לשמל) ןמז תופוקת יפ לע םינגרואמה
 \ .(18-ה האמה ,תפרצ

 קלוחמ רבולה לש ןגרואמה סקדניאה
 יב ,םירויצ יפ לע תוצובקל
 תישילש ךרד עיצמ השעמלו ,תויפרגויבו
 .ילאוטריווה ןואיזומב רקבל

 הנומת לכ ,ףדפדל רחבת אלש ךיא
 תורעה :ןוגכ ,היצמרופניא ןומהב הוולמ |

 רקוממ הנומת עטק ,טלקומ לוקב תיללכ = תונמאה ףסוא תא ליכמ רבולה ןואיזומ
 שיחממה הדימ הנק ךסמ ,בובידב הוולמה

 = = זנכתמ התא .םא .ותלוכתו ומצע ןומראה
 ָ ( ףיא) רבולל שממ לש לויט
 תא תוארל ,ןואיזומה לש הירוטסיהה לע דומלל לוכי התא ,(?הרבול וא
  ףירדחב בבותסהל ,ןומראה תוינכות

 = רבול - .םירמוו |

 רושיק ,הריציה לש יזיפה הלדוג תא
 "ופורפא" ךסמו ,ןמאה לש היפרגויבוטואל
 .תוטודקנא רפסמ עיצמה עשעשמ

 , .,הדובעה לע תוננערמ =
 ".ןורסיחה ,תוברה תוחובשתה ףא לע

 :ילאוטריווה רבולה .ןואיזומ לש ידיחיה

 לבה

 לגש ת .
 7 יפוסו" - םי םיפסואה % .השייהפ .תשגל| .וא םינושה

 פא

 רוטילקתה ,[/0ת60ת'5 1צ9ו1סחה] 63811077

 ןואיזומב אלו תודובע 2,000-כב זכרתמ
 ךא ,הפיקמ דואמ תונמאה תיירלג .ומצע
 רבולה לש םוכחתהו קמועה הב םירסח
 תקלוחמ הנכותה ,השעמל .ילאוטריווה
 סלטא ,םינמוא ייח :םיקלח השימחל
 םירויסו יללכ קלח ,תונומת יגוס ,ירוטסיה
 .םיכרדומ

 ןיב תולקב בבותסהל לוכי התא
 ןווכמה "םג האר" רושיקה תרזעב םיקלחה
 לש וייחמ" .אשונה רכזומ םהב תומוקמל
 שמחב ץיצהל ךל רשפאי "טנאמ דראודא
 לש סירפ לע םירמאמל גלדל ,ויתוריצימ
 לע דומלל ,ירוטסיהה סלטאב 18-ה האמה
 רוקחלו "םוימויה ייח" לעו ןקויד ירויצ
 .יללכה קלחב םייאשונ יתת

 עגרב ךא ,הנכותב בבותסהל ידמל לק
 טסקט קר אצמת שקובמה םוקמל תעגהש
 הזו ,תפרוצמה הנומתה תא ראתמה רצק
 דדובל תורשפא ןיאש ךכב יד אל .בזכאמ
 רשפא יא ,הב דקמתהלו הנומתה תא
 ,קיפסמ אל הז םאו .אלמ לדוגב התוארל
 דואמ טעמ תקפסמ תונמאה תיירלג
 ןתינ היצמינאו בוביד ןכש ,הידמיטלומ
 .םיכרדומה םירויסהמ העבראב קר אוצמל

 1 7 וז
 רשועהו קלחה קשנמה דבלמ .םיבהל % דואמ השק תונמאל הקושתה תא  \\תספדהו שופיח תויורשפאב ךסחה וניה <

 \ םלוע תחתופ "תונמאל הקושת" ,ינכותה | = % 4.
 = = ןאכ .בחרה רוביצל 0% ו 6 2% 4 %
 ה יטרפה סנראב 4

 עדימ יווילבו תיתוכיא 0%. הל
 0 - לי ] 5%

 ,הירלג ,םירויס :םימוחת העבראב תודובע
 .ןמז-וקו תונומת

 תא םירקוסו רובידב םיוולמ םירויסה
 .לוחמו ישנ םוריע ,ףסואה ,סנראב ר"ד
 רויסה תוברל) םיכרדומה םירויסל רבעמ
 קמוע םיפיסומה (תידממ תלתה הירלגב
 םיטירפ ליכמה ,ןויכרא ןאכ קפוה ,הנכותל
 .םיבר םיירוטסיה םיטרפו

 וו הוי 01 זונה
 אוה םיבר תונמא תורצוא ליכמה םוקמ

 תמסרופמה הלפקה תאצמנ םש ,ןקיתווה
 .5.א1.א[.ת 1חוסזגסווש6 ול'גנאלאכימ לש
 הנכותה איה 156677 01[ 0

 ,םלועב הנטקה הנידמל םכתא חקיתש
 ומכ ,סנאסנרה ןמא לש ויתוריצי תא גיצתו
 תפוקתו םיישיאה וייח לע עדימ םנג
 .ותלועפ

 | העבראל רוז הנכותב קלחתמ אשונ | לכ

 1 ןח "ו ,היפרגויב :םיקלח
 6 01 01 16 6 מ גסס]-ו

 ויתוריצי ןה תונורחאה םייתשה)
 ..תומסרופמה

 ', :ןפהתמ אל היפרגויבה רודמ ,המ םושמ <
 /, לש תופמ המכו המכב אלא ,ומצע ןמאב
 / םירתאב | רוחבל .לוכי התא ןהב הפוריא
 | - ,הז הרקמב .ןמאל | .םייטנבלרה תומוקמבו
 = < אלש הדבועהמ בזכאתהל אלש היה השק
 2 ,ול'גנאלאכימ תא םיריכזמ םיקרפה לכ

6 

 .הפוריאו ושארה יפרגויבה םושירה .תוברל
7.. ₪ ' 

2% 

 - . תונמאה תוריציב לופיטה כ
 . רי יו

 ". "תויווז.עשתמ דוד לש ולספב טיבהל
 68-ל ףרוצמה ילולימה עדימהו ,תונוש

 [ .תוריציה
 ןיינעמ, .ל'גנאלאפימ םא ,םוכיסְל |

 בותכ:יעדימ תגיפסל | ךורע .הת או ךת

 . "םירומא 6-אסאו5 -ב םינואיזומ

 - רויסל םיילאטיגידה ךרעה לווש .תויהל
 .לש הרקמב .יתימא ןואיזומב
 תא גיצמה ,(1ז8'167[0 /1006ז:ת הז

 שי ,תפרצ םורדבש 14681 סטת031100-ה
 טושפ היהי יתימאה םוקמב רויסהש תווקל
 | .רתוי

 | וע אח

4 
 "ּ ₪ ו אג

 | יעלה רגב ןוא

 קידש ו 4

 םישרמ ואדיו רויסב הליחתמ הנכותה
 רחבמ תא םיאור ךסמה זכרמב - ןואיזומב
 םינמאה ללוכ ,ןואיזומה גיצמש םיאשונה
 ,הנבמה לש הרוטקטיכראהו םיליבומה
 .םיילושב תועיפומ תונושה תוריציה דועב
 רוזחל וא ולאה תוריציל גלדל לוכי התא
 רויסהש איה היעבה ךא ,רויסה ףוסב ןהילא
 הסנמ התאש םעפ לכב שדחמ ליחתמ
 .תוגוצתהמ עדימה תא ףושחל ךיא ןיבהל

 שי \וס06₪ ג ח-ל ,הנותחתה הרושב
 יפמ םירבסה ללוכ ,ףתויב םישרמ ןכות
 תויבותכב הוולמ תיתפרצה) םידסיימה
 ידכ יידמ בר ןמז שורד ךא ,(תילגנאב

 ,הז לב תא א אוצמל

 .תונושה תופוקתה ךרד הירוטסיה 65
 תונמאה לש תפומה תוריצי 0-0

 ארל תירוקמ "|
 "6 .תינהדומ 4

 דעוימ םנמוא "תוחוקפ םויניעבז
 לכב תונמא יבהוא ךושמי אוה ךֶא /םיד

 םלוע תא רקוס רוטילקתה' ,םיאליגה
 ךותמ תונומת 0 תו תונמאה
 .וגאקישב תונמאל .ןוכמה

 םימוליצה ,םילספה ,תונומתה ףסוא
 תוכזב ,יתודידיו ינוגבר תורחאה תוריציהו
 םירגובמו םידליש שומישל לק קשנמ
 ריזחהל לוכי ןטק םלצ) תוקד ךות ודמלי
 רשפא יא טעמכו רוחאל עגר לכב ךתוא
 .(דוביאל תכלל

 ורדחוה תויתודידיה לע ףיסוהל ידכ
 םיינועבצ םימלצ ומכ םיקימיג ןאכל
 ,ןמזה וק תא גציימה ןועש ,ךסמה ילושב
 לוקה םע םואיתב ךילא "רבדמ"ה הפ
 .דועו טלקומה

 תרדהנ ךרד אוה "תוחוקפ םייניעב"
 ,תונמאה םלועל םידליה יניע תא חוקפל
 םינואיזומ ןיב רושיקה תא לטבלו
 .םיממעשמו םירופא ,םילודג תומוקמל

 :םיצלמומ םירוטילקת דוע
 100 - /\ח6ו6ת| םקץקההת הז

 לע ןילקורב ןואיזוממ תודובע
 .הקיתעה םיירצמ

 600 - 76 1( תופוסזוגת

 תונוש תופוקתמ תונמא תודובע
 .הירוטסיהב

 240 - 76 77108 (י1600[0ו0ח

 .ןיטולחל 'תויקירפ' תונמא תודובע
 םינמא לע רתוי - (308( 5

 .המצע תונמאה לע רשאמ םינוש
 דומלל - [דופוסהש 1תזסטקמ 1

6 061 1516/0865 - 

 ,תינפיה
 (% ךרד - תאקןסתתק -- אז

 ,| דואמ תונמא תו
 יה



 אפס 41.םאד ,003%5 הריכמל ש
 ,רינ .םיפסונ םישדח םיקחשמו
3, 
 ש 170-ב 111. 7480771. הריכמל

 ש

 200-ב /זאס 60א₪\אספא 4 ,ח"ש
 ,ח"ש 155-ב 6 0057 565 ,ח"ש
 65-אסא] יבג לע שא גא5-ו פשאש
 אצה גוצסז ה 3 ,ח"ש 60-ב
 200-ב שאסמא 4 או[ 1.1א6 אוססא-ו
 הזיראב םיקחשמה לכ .דחא לכ חש
 ,הדוהי .הלועמ בצמב תורבוח + תירוקמ
 .תבשב אל ,3
 קחשמה הפלחה/הריכמל
 ,רוצ דהוא .אתמממ]. \ ד
2,. | 
 + תירוקמ הזיראב ביירד הגמ הריכמל
 המרב תוטלק 5 ,םירותפכ 6 קיטסיו'ג
 + םיבכרומו םיירוקמ םיקחשמ + ההובג
 .03-9646760 ,םדא .תוירחא תדועת

 לע קחשמל תויואמר + תוארוה תרבוח
 ,ןכ ומכ .ח"ש 150 יוושב 60-א0א| יבג
 לע תירוקמ הזיראב 1:4 96 הריכמל
 ,ח"ש 150-ב 6-80 יבג

 יבג לע 5דתמסד ת1סצדתת 2
 150-ב תוארוה תרבוח + 60-א0או
 65-אסאו יבג לע שזדיזאזג 8 ,ח"ש
 יבג לע דסתזא8 4554005 ,ח"ש 50-ב
 יבג לע כ0858-ו 6-אסאו
 ,ןתנוי .ח"ש 150-ב םינוטילקת
43, 
 :ספ-אסא1 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,ה1.(נאפ [א דחפ כהה 3

 הזיראב סשתאפצ אגא עאסם6ד
 4 + ןוסאגמ הריכמל ,ןכ ומכ .תירוקמ
 ,רוגיא .יביטקרטא ריחמב םי'גרטרק
0-.,. 
 :6ספ-אסַא] יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,פשאמ אשאםא 3כ

 ו האח גד 3 ,1[/61 12 דזסא 2
 ,80אז6 ,סטה תחאדזאת 2

 6 הרידמל

 .03-6425079 ,ינוי ...דועו אהב זמ 6
 :0סכ-אסאו יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,ח"ש 350-ב / 0 ד 2
 םאדחמאו5-ו א155 07 דחמ דחזגקס
 220-ב כמםק 5240 9-ו ח"ש 170-ב
 יבג לע םיקחשמ ,ןכ ומכ .דבלב ח"ש
 ,8748 60%1801. 2 :םינוטילקת
 .דועו אדסה הצמא ,תא תסנדמה
 .03-5496054 ,ינרק םר
 ,ןורכיז 8א13 ,4862850 בשחמ הריכמל
 ךסמ סיטרכ + אמ לש 5%0/4 ךסמ
 לוק סיטרכ ,1.0016 1א60 5
 ספ-אסא-ו את דעת לש 0
 - םיננוכ .אם/ 41, לש הלופכ תוריהמ
 1.2א18 ןנוכ ,250א10 ג 6
 3 1.0011806₪ - רבכע .1.44א/₪ ןנוכו
 .תונכות + םירותפכ
 םילוקמר + 005 6.22 + \/!מ60וופ 1
 .03-5345142 ,יש .05ד1/ע לש
 2-486% 66 בשחמ ריחמ יצחב הריכמל
 ,850א%18 חישק ןנוכ ,8או8 א או םע
 ,ספ-אסא1 ,1.2 ןנוכ ,1.44 ןנוכ
 + םילוקמר גוזו 50 אכ םזהד
 קינוסנפ תספדמ
 ,יבא .צ/(00אכ 6 + \/נח60סוא8 95 +

3, 
 ךסמ + 4860 בשחמ הריכמל
 ךסמ סיטרכ + ןורכיז 818 + דא 1
 + קט-יגול רבכע + דא1פםאד 1אופ
 + 1.2 ןנוכ + 528%18 שדח חישק ןנוכ
 לוק סיטרכ + 1.4 ןנוכ
 לש ירוקמ 8ס0שאש םז.ג5דמא 0
 תוריהמ 6-א0א1 ןנוכ + ד עמ
 לכה .םייתוכיא םילוקמר + הלופכ
 .03-5183426 ,רימא .ח"ש 2,500-ב
 51 80087801. 1-2 קחשמה הריכמל
 ,תירוקמ הזיראב 600-801 יבג לע
 .08-8554186 ,ימולש .ח"ש 150-ב
 /0צטשא ,םיקחשמה הריכמל
 .סס-אסאו יבג לע דצמ ם16-ו
7, 
 קס1.1סמ 00081 ,םיקחשמה הריכמל
 ,האיצמ יריחמב 0111 ק057-ו וא 1
 ,ידע .תוארוה תרבוחו תירוקמ הזיראב
 ןיב ,ה-א םימיב ,2
90, 
 5504 65 1[ + 1[ ביירד-הגמ הריכמל
 םאתמ + םירוטילקת 2 + תוטלק 6 +
 לכה .םיקיטסיו'ג 2 + תוטלקה יגוס לכל
 ,ןופלטל ורשקתה םיטרפל ,ןיוצמ ריחמב
0. 
 - 467 47770% םיקחשמה הריכמל
 הזיראב יעוצקמ תוללוצ רוטלומיס
 ,ח"ש 100-ב 600-801 יבג לע תירוקמ
 הזיראב וא 68 ג" 1[ קחשמה ןכו
 .חיש 90-ב םינוטילקת יבג לע תירוקמ
 .07-710594 ,רואנ ימא

 =שי

 6 הרידכמלכ 6 םידיקבת'קהחשמ 6 וליצה 6 םיניינועמ

 ,ח"ש 30-ב
 50-ב דחאאוזא ב1. עטו .ס6סזזצ 3כ

 ,ח"ש 80-ב תא 101158 ,ח"ש
 ,ח"ש 60-ב 0001. (ח אא[ץןסא

 זאפ 11, גאד 51₪5 קס[ אש

 ,ח"ש 70-ב קח[א[ הז. ₪005 ,ח"ש 30-ב

 תאדאסאקט ץז.ג6ש8 ספ דמא

 ,ח"ש 40-ב
 5קמא 5 תתד 10 ךא זן 0

 וכ ה1.ז.[גזצשמ ,ח"ש 50-ב

 30-ב ג\צא קד₪01, ,ח"ש 30-ב

 50-ב 1.1037 שאז זאוזדמפ ,ח"ש
 .סחסהד אגצ גז. 3 \דדז 5 ,חיש
 תירבעב ףשכמה תיילושו חש 30-ב
 .06-528652 ,ודיע .ח"ש 30-ב
 תילגנאב םיטי'צו תונורתפ הריכמל
 5 ,ח"ש 6 - ןורתפ .בשחמ יקחשמל
 15 - תונורתפ 10 ,ח"ש 10 - תונורתפ
 50 ,ח"ש 25 - תונורתפ 20 ,ח"ש
 5 ,ח"ש 7 - טי'צ .ח"ש 55 תונורתפ
 70 - םיטי'צ 100-ו ח"ש 20 - םיטי'צ
 יבג לע וחלשי םיטי'צהו תונורתפה .ח"ש
 .06-547860 ,איג .ןוטילקת
 ןורכיז 8/4 ,4860% בשחמ הריכמל
 6-אסא[ ,הגמ 425 חישק ןנוכ ,ימינפ
 דנואסו ביטייאירק לש תעבורמ תוריהמ
 בשחמה .ביטייאירק לש 16/8 רטסאלב
 םאות רבכע ללוכ לב-דרקאפ תרבחמ
 ₪0/ לב דרקאפ ךסמ ,טפוסורקימ
 16 ךסמ ץיאמ ללוכ 604/\/5/0)
 ,ילמרכה ןנור .(םיעבצ ןוילימ
3,. 
 602-8081 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,תירבעב 2 ןומייס .דואמ םילוז םיריחמב
 דחמ םזס ,אגצאוהא ,קא גס ו 5
 ,םיפסונ םיטרפ תלבקל ...דועו דועו
 .16:00-18:00 ןיב ,050-881497-ל ונפלט
 - 26-ל םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ,א1א 1-3 ,הזתה 5

 סח תדז6 ,ו/ ג א 68 ד 2
 ,פססאו 1-3 ,או13ג 11
 .דועו אזצס 00557 6 ,םז ם ץסא6=
 .03-6811739 ,ביבא
 הסיט - םיקחשמה הפלחה וא הריכמל
 הינמונפוא ,ח"ש 150-ב תולבגמ אלל
 אבה רודה םיבכוכ ןיב עסמ ,ח"ש 80-ב
 תיילוש ,ח"ש 145-ב יפוסה דוחיאה -
 טירטסו םילגלג לע ,ח"ש 15-ב ףשכמה
 ,הקיבצ .ח"ש 40-ב וברוט 2 רטייפ
0,. 
 שדחה הסיטה רוטלומיס הריכמל
 ,יש .ס0-אסַאז יבג לל 0
7. 
 בשחמ הריכמל
 תוריהמ 62-80 + 48602 6
 ןורכיז ,אא1 טייבהגמ 8 ,תעבורמ

 תנכות + 420א18 חישק ןנוכ ג

 .03-9699780 ,ןועמש וא ףסוי
 םעז ,רזוח ןמטאב - םיקחשמה הריכמל ש

 ,שאו[4א5 ,ינומדק
 ,לאינד .דצ ,סש האםאדזאמ 2
 םא ןופלטו םש וריאשהו 6
 .(אצמנב ינניא

 ,ח"ש 15-ב 96 תויואמר תנכות הריכמל ש"

 ,ח"ש 25-ב קש 4
 ומוי ,ח"ש 20-ב 51/8060 אד801 2
 ח"ש 30-ב לקיטנטה לש
 .ת"ש 20-ב 18 )א5ק08₪7 דצ600₪-ו

 הריכמל ,ןכ ומכ
 חיש 150-ב ואזאס 6סאוא גאסתפ 4

 .קחשמל תויואמר + 62-א01 יבג לע

 .04-8384395 ,ןורש

 ן יי נה 2 מ

 לע תובושתל םיכחמ א.6.6 ןודעומב ש
 רובע ,צ"לשאר 15346 .ד.ת .םינולאשה

 .םינולאשה תקלחמ
 קחשמל םיפתושב ןיינועמ ש

 ג5צסאפ דפ 48% -ב
 .06-547860 ,דלו איג .ו/ \ יח \ ד 2-ן

 קחשמל םידוקה תא תונקל ןיינועמ ש
 .04-8217237 .א1א5'0 057 6

 ,6++ תנכותב תנכתל עדוי התא םא ש

 הצור התאו ביבא לת רוזאב רג התא

 ,ןופלטל רשקתה ,בשחמ קחשמ חתפל
0. 

 קחשמב םישקתמל רוזעל ןיינועמ ש
 אל) 09-929149 ,גרבמולב ןרע .1 ןומייס
 ..תבשב

 :ס הגמל םיאבה םיקחשמב ןיינועמ ש
 ,צגצ ,שאהפי דצמ 5 טמת דוח
 ,ןכ ומכ .1/טאה=: אד תא 41. םזטמ
 קחשל רשפאיש םאתמב ןיינועמ
 65 הגמ לע םינקירמא םיקחשמב
 רכומו הנוק ,ףסונב .יאפוריא/ינפי
 םישדחו םישמושמ םירישכמו םיקחשמ
 ,םטסיס רטסמ הגס ,6 יבשחמ :ןוגכ
 רפוס ,ןרוטאס ,6₪ הגמ ,ביירד הגמ
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 ,4 תיתרטשמ הריקח ,1 טיינ לאירבג
 .דבלב ס0-אסא יבג לע טס אך
 .09-925253 ,לייא
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 היינשבו ,הסחמ סופתל ןויסינ ידכ
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 םידחוימה םילזאפו םיביואמ בכרומ םהמ
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 לוע הידפולקיצנאה
 םוקיהו םלוטה

 וא פא אוטז דוחסזג -ה ירוטילקת תא תוציפמה תויונח לע עדימ תלבקל .צראה יבחר לכב תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל ןתינ
 .הידמ קינוס לש תונמזה וכרמל גייח יארשא יסיטרכ תועצמאב תונמזהל

 1 היזמ קינול
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 תא לבק הידמיטלומ יצוא דה לש רצומ הנק
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 2019 דנקודב

 תליאב הניל ללוכ הליל

 גניפמ'ג י'גנב לש תוציפק 0

 .היילק ףוחב היצקרטא םימה קראפל םיסיטרכ 0

 לילגב םיבובא טישל םיסיטרכ 0

 רעונ ינבל תרומרמצ תרדסמ םירפס 0

 יצרא דה לש םילגניס 0

 רעונל בירעמל םיישדוח םייונמ 0

 .בשחמ יקחשמ 0

 חצנל ןמטאב" לש ואדיוו תוטלק 0

 .םיעבוכ 50-ו תוצלוח 0

 .םניח ואדיו יטרס 5 תרכשהל םייונמ 0

 "ףיכו םיבשחמ" ןותיעל םניח ישדוח 3-ל םייונמ 0

 ."ףיכו םיבשחמ'" לש 60 + ןותיע 0

 .ץראה יבחוב הידמיטלומה תויונח לכב גישהל ןתינ םיפסונ םיטרפ
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 יצרא דה ידושמב לבקל ןתינ עצבמה ןונקת תא יאלמה רמג דע וא לבגומ ןמזל עצבמה


